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Moderna samråd – sammanfattning av 

uppdrag, genomförande och analys 

Bakgrund 

Trafikverket arbetar sedan en tid med projektet Modernisering av 

samrådsprocessen. Syftet är att ta fram nya metoder för att öka medborgarnas 

deltagande i samråden, öka deras engagemang i att söka information samt att 

vara delaktiga i planeringsprocessen av investeringsprojekten. 

Fram till nu har oftast samråden haft samma form, men under senare år har 

man i olika projekt och på olika sätt försökt att locka en större andel medborgare 

att delta i samråden, med olika lyckade resultat.  

Nu har man har bland annat inventerat forskningen på området och tagit fram 

goda idéer från ett antal projekt. Men samordningen saknas och man har därför 

beslutat genomföra samråd i 12 olika investeringsprojekt under 2010 samt 

utvärdera utfallet för att testa ett antal idéer.   

Utvärderingens syfte och genomförande 

Utvärderingen har följt upp de 12 olika projekten, framförallt med avseende på 

utfallet av samråden samt vilka andra former av kommunikationsinsatser som 

bedrivits i projekten. Resultatet ska sedan ligga till grund för en större och 

samlad förändring av samrådsformen under 2011. 

Tolv samrådsprojekt 

De tolv projekten skiljer sig åt, i utformning, storlek och tillvägagångssätt. De 

har även haft en spridning över Sverige. Projekten – som vi valt att presentera 

från söder till norr är:  

 Pågatåg Nordost – Tjörnarp, Bjärnum och Hästveda 

Detta projekt som syftar till att bygga fler pågatågstationer och 

trafikera dessa orter är initierat av externa intressen – närmare 

bestämt sammanslutningen Pågatåg Nordost. 

 Rastplats Alvesta 

I detta projekt ska en rastplats byggas. De boende i närheten är emot 

projektet och den egentliga målgruppen är svår att nå genom 

traditionellt samråd, därför har projektledaren fått ta andra vägar till 

informationen. 

 Väg 24 - Samråd med kvinnor 

I detta projekt valde man att genomföra samråd med kvinnor då för få 

kvinnor dök upp på det tradtionella samrådsmötet.  
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 Hamnbanan Eriksbergsmotet – Pölsebobangården  

Detta är ett omtvistat projekt som syftar till att bygga ut godsbanan 

genom bostadsområden.  

 Väg 155 

I detta projekt har man valt att arbeta med samråds som skulle 

förenkla för barnfamiljer att delta, då det bor många sådana längs 

sträckan.  

 Masmolänken 

I detta projekt byggs en del av Södertörnsleden om, och det finns inte så 

många berörda boende längs sträckan.  

 Väg 288 Hov-Alunda 

Utanför Uppsala ska väg 288 byggas om till mötesfri landsväg. Det 

finns många pendlare på sträckan och många berörda boende, 

exempelvis lantbrukare.  

 Skellefteåprojektet 

Projektet handlar om att bygga om E4 genom Skellefteå, men projektet 

är unikt då man även arbetar med 1+2 åtgärder tillsammans med 

kommunen.  

 Väg 705, Grytnäs - Ytterbyn, gång- och cykelväg 

Projektet syftar till att bygga en gång- och cykelväg för att underlätta 

för de oskyddade trafikanterna. Här har man arbetat mycket för att få 

in barnen och barnfamiljernas synpunkter.  

 Malmbanan – Bangårdsförlängning Abisko 

Detta projekt handlar om en Bangårdsförlängning i Abisko, där det 

finns både målgrupper på plats och perifera målgrupper runt om i 

landet, genom sommarboende. 

 

Främsta lärdomarna från projekten 

Pågatåg Nordost – Tjörnarp, Bjärnum och Hästveda 

Från detta projekt, som intierats av annan part – Nätverket Pågatåg Nordost –  

är den främsta lärdomen medvetenheten om vilket utmaning det är att 

kommunicera kring ett projekt där externa intressen tar fram egna förslag och 

sedan kommunicerar dem till allmänheten. 

Rastplats Alvesta 

Främsta lärdomen från detta projekt är att man kan lära sig mycket om 

”frånvarande målgruppper” genom att titta på de undersökningar som redan 

genomförts inom Trafikverket. 
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Väg 24 – Samråd med kvinnor 

Att endast bjuda in kvinnnor till ett samråd kan ses som ett nederlag i ett 

samhälle som önskar vara jämställt. Dock visar resultaten från detta projekt att 

samråden med kvinnor gav önskad effekt. Stämningen var bättre, och det var 

enkelt för deltagarna att ställa frågor utan att känna sig utsatta eller dumma. 

Denna metod kan givetvis även användas för andra målgrupper.  
 

Hamnbanan Eriksbergsmotet – Pölsebobangården 

Den främsta lärdomen från det komplexa Hamnbaneprojektet är den goda 

samverkan Trafikverket skapat med Göteborgs Stad. I ett projekt som är så pass 

känsligt är det viktgt att ha en enad front från myndighetshåll och arbeta 

tillsammans istället för att motarbeta varandra. 

Väg 155 

Projektets samråd är ett väldigt intressant initiativ – ett sätt att ta samrådet till 

målgruppen istället för tvärtom – som vi inte stött på i något annat projekt. Att 

hålla samråd utanför kassorna på ICA Maxi är sannerligen intressant. 

Uppslutningen blev god och initiativet uppskattat.  

Masmolänken 

I projekt Masmolänken har påvisats hur viktigt det är med en ökad intern 

kunskap, inom Trafikverket, om hur man kan arbeta för ett jämställt 

transportsystem.  

Väg 288 Hov-Alunda 

Dialogen har varit i fokus i detta projekt. Att fokusera på att lära känna 

målgruppen tar tid och resurser, men detta vägs upp genom en positivare attityd 

hos deltagarna i samrådet.  

Skellefteåprojektet 

Att annonsera, affischera på arbetsplatser och använda sig av Facebook för att 

locka besökare till samrådsmötet gav inte den uppslutning Trafikverket önskat 

för samrådsmötet i Skellefteå. Lärdomen från detta projekt är att det krävs 

mycket för att engagera för en förändring som ligger långt fram i tiden och där 

påverkan på målgruppen är oklar.   

Väg 705, Grytnäs - Ytterbyn, gång- och cykelväg 

Främsta lärdomen från detta projekt är att det går att utforma samrådet på 

”målgruppens villkor”. Det krävs bara lite fantasi och lite extra tid för att sätta 

ihop en biosalong med popcornservering i samrådslokalen och genom detta 

locka barnfamiljer till mötet.   

Malmbanan – Bangårdsförlängning Abisko 

I projekt Malmbanan är det tydligt att Trafikverkets webbplats är en bra kanal 

för de målgrupper som finns på distans.  
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Kommunikationens roll: att arbeta lyhört 

Att informera, kommunicera och hålla samråd kostar pengar och tid. Flera av 

projektledarena och informatörerna pekar på detta. Man undrar givetvis hur 

mycket det får kosta, vad som är effektivt och hur man ska förhålla sig till 

kommunikation och samråd framöver. Det är bra att de flesta projekten har 

upprättade planer, men troligen kan dessa bli ännu bättre – och effektiva – om 

man satsade mer på att fördjupa kunskapen om målgrupperna. 

Något som blivit aktualiserat i denna studie är att kommunikation minst lika 

mycket handlar om att lyssna, som att informera. Det är en utmaning i dagens 

samhälle, där Internet spelar en stor roll som arena för ”folkets röst”. Att lyssna 

och omvärldsbevaka torde då bli än viktigare än tidigare.  

Ett av Trafikverkets värdeord är lyhördhet. Lyhördhet handlar för Trafikverket 

om att stimulera, utveckla och lösa behov och förflyttning med samhällets och 

kundernas behov i fokus. Lyhördhet handlar om att lyssna, men inte bara det, 

utan också att reagera och i viss mån agera utifrån det man tagit in.  

Respondenterna – medborgarna – i vår studie upplever inga problem med att få 

yttra sig, men när de väl gjort det så är det lite som att ”ropa in i ett stort svart 

hål”. Man frågar sig vad som händer med synpunkterna, om Trafikverket 

verkligen tar hänsyn till en enskild person osv. Det är tydligt att man saknar 

återkoppling på de synpunkter man ger. I vår observation på mötena såg vi 

ansträningar för att lyssna, men uppenbarligen är det något som brister, när 

åhörarna är av en annan uppfattning. Att få framföra sina synpunkter är viktigt, 

men att känna att man verkligen kan göra skillnad är något annat. Trafikverkets 

värdeord lyhördhet måste  - stort som smått - genomsyra allt det som görs utåt. 

Annars kommer ingen därute känna att lösningarna genomförs med kundernas 

behov i fokus. Det blir det stora verket mot den lilla människan, och det är inte 

fruktbart för den önskade dialogen.  
 

Hur skapas engagemang och delaktighet? 

Det finns inom kommunikationsforskningen omfattande resonemang om hur 

man på bästa sätt skapar acceptans för en fråga eller en företeelse, särskilt när 

det handlar om en förändring av något slag. Något av det allra viktigaste är att 

skapa möjligheter till dialog. Det är också viktigt att man redan i 

planeringsstadiet sätter upp mål för vad man vill åstadkomma i form av kunskap 

hos medborgarna och acceptans för de planerade åtgärderna. Lägg därtill att 

man också måste beakta att olika målgrupper kräver olika information beroende 

på vilka förkunskaper de besitter, hur involverade de är i just denna fråga samt 

vilken handlingsberedskap som finns för att ställa krav och ge sina synpunkter. 

Det är inte enbart medborgarnas kunskap eller involvering som avgör om man 

engagerar sig eller ej. En minst lika viktig parameter är om man upplever några 

hinder för att agera, när man tycker något är fel. För den som upplever att 

hindren är höga, eller till och med oöverstigliga blir tröskeln för hög för ett 

engagemang. Om man t.ex. som medborgare tror att informationen på 

samrådsmötet endast ska visa upp vad man redan bestämt blir hindren så höga 

att man helt enkelt struntar i att engagera sig. 
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Samrådsprocessen är inte tydlig för medborgarna, det har visat sig i både 

telefonintervjuer och observationer som genomförts inom ramen för detta 

projekt. Trots aktiva försök att pedagogiskt presentera den vid samrådsmötena 

går inte budskapet hela vägen fram.  Genom att nå fram med en tydlig bild av 

processen skulle mycket vara vunnet, och trösken för engagemang skulle vara 

betydligt lägre.  
 

Framtidens samråd – en modell för planering samt idéer för ökad 
delaktighet 

Historiskt sett har samrådens utformning generellt varit ganska traditionell. 

Trafikverket (läs Vägverket och Banverket) har annonserat och inbjudit till ett 

möte där deltagarna blivit informerade om vilka planer som finns samt hur man 

tänkt att utreda olika alternativ för en optimalt bra lösning.  

Men, man har även genom åren prövat olika modeller där man inte direkt 

presenterat några färdiga förslag och där dialogen fått större utrymme. Kort 

sagt, man har arbetat med tvåvägskommunikation utifrån en symmetrisk 

modell. På senare år har man även försökt att utnyttja och använda sig av nya 

informations- och kommunikationskanaler via digitala medier.  

Syftet med det har framförallt varit att ge medborgarna en möjlighet att ställa 

frågor och att komma med synpunkter på ett snabbt och enkelt sätt. I vår 

fortsatta framställning väljer vi att kalla denna tredje modell för den digitala 

modell, som mest kan liknas vid en tvåvägs asymmetrisk modell. 

Med resultatet från denna studie samt relevant teori har en modell skapats som 

stöd för planeringen av samrådsaktiviteterna  i investeringsprojekten.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 1: Matris för kategorisering av projekt med avseende på storlek och 

målgrupp 
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Framtidens samrådsprocesser: publicitet, attraktion och 
engagemang 

Att skapa publicitet kring en företeelse som ligger tio år fram i tiden eller som 

endast berör en liten grupp medborgare är inte lätt. Rör det dessutom 

komplicerade resonemang blir inte saken lättare. Många samrådsprocesser 

brottas med detta problem, och samtidigt finns kravet att förankra och 

engagera. 

Inför framtidens samrådsprocesser tror vi att det är viktigt att: 

1. Ta tillvara alla goda idéer som framkommit såväl i de tidigare 

kartläggningarna som  nu framkommit  

2. Möta medborgargrupper i dialog, på olika arenor och se detta som en del av 

samråden.  

3. Justera processen efter de förändringar som uppstår. 

4. Att öppna upp för ökad interaktivitet via andra kanaler, t.ex. via projektets 

officiella projektplats på Internet eller via sociala medier. 

5. Planera noga och i tid! 

För med kunskap från början om med vilka samrådsprocessen ska genomföras 

blir det lättare att skapa rätt budskap, engagera och förankra samt – inte minst - 

att skapa goda relationer.     

Hur går arbetet vidare?  

Trafikverket arbetar under 2011 vidare med att tillsammans med medarbetarna 

utveckla och förankra de modeller och resultat som framkommit i denna studie. 

Förankringen startar i en presentation av rapporten för de informationsansvarig 

i distrikten i början av april 2011. I mitten av april hålls en workshop med 

informatörerna inom verket i Göteborg där resultat sprids och förankras. Syftet 

med denna workshop är att säkerställa att modellen fungerar i verksamheten. 

Arbetsmodellen och olika tillvägagångssätt ska sedan testas under resterande 

del av 2011 inom ett antal pilotprojekt.  
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Förord 

Föreliggande rapport är en redovisning av utvärdering av Trafikverkets projekt 

Modernisering av samrådsprocessen. I uppdraget har vi studerat 12 projekt i 

olika delar av landet, där man under det gångna året genomfört samråd och 

andra informationsinsatser. Syftet med uppdraget har varit att studera hur 

samråden genomförts, hur besöksfrekvensen sett ut samt hur de besökande 

uppfattat samrådet. Våra kontaktpersoner har varit Gunilla Freij och Carina 

Claesson vid Trafikverket. 

I genomförandet av uppdraget har flera personer varit involverade. Susan 

Lorentzen har varit projektledare och har även varit den som besökt samtliga 

projekt och genomfört intervjuer med inblandade personer från Trafikverket. 

Hon har också ansvarat för sammanställningen av resultaten och den slutliga 

rapporten. Elin Josefson har medverkat dels i intervjuer med medborgare som 

deltagit i samrådsmötena, dels i beskrivning av de olika projekten och i den 

slutliga sammanställningen. Inger Linderholm har medverkat i 

rapportskrivningen och utarbetandet av den presenterade modellen. 

Vi vill på detta sätt tacka för det stöd och den entusiasm som mött oss ute i de 

olika projekten, där både projektledare och informatörer beredvilligt delat med 

sig av sin kunskap. Vi vill också tacka alla de medborgare som vi intervjuat i 

projektet. 

Lund februari 2011 

Trivector Information AB.  
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1. Beskrivning av projektet som helhet 

Trafikverket arbetar sedan en tid med projektet Modernisering av 

samrådsprocessen. Syftet är att ta fram nya metoder för att öka medborgarnas 

deltagande i samråden, öka deras engagemang i att söka information samt att 

vara delaktiga i planeringsprocessen av investeringsprojekten. Ett av de stora 

problemen är den skeva fördelningen av deltagare i samråden. Medelålders 

svenska män är överrepresenterade och man saknar således både kvinnor i alla 

åldrar samt personer med annan etnisk bakgrund. Medelåldern är också 

generellt hög; ungdomar går inte på samråd. Trafikverket påbörjade under 2010 

ett arbete för att söka nya vägar för samrådsprocessen. Man har bland annat 

inventerat forskningen på området och tagit fram goda idéer från ett antal 

projekt. Men samordningen saknas och man har därför beslutat att testa ett 

antal idéer och genomföra samråd i 12 olika investeringsprojekt under 2010 

samt utvärdera utfallet.   

Vid det möte som hölls den 4 oktober 2010 vid Trafikverket i Malmö gick 

Trivector tillsammans med Gunilla Freij och Carina Claesson igenom de olika 

projekten och kunde också göra en kategorisering av dem. Vi kunde konstatera 

att de kunde delas in i tre olika kategorier: 

1. Traditionella projekt 

2. Dialogprojekt 

3. Projekt med digital ansats  

 

Vi kunde även konstatera att denna kategorisering stämmer väl överens med 

olika teorier kring hur man kan engagera och samverka. Detta resonemang 

kommer vi att lyfta i utvärderingens analys samt i de åtgärdsförslag som vi ger. 

 

1.2 Utvärderingens syfte 

Den här efterfrågade utvärderingen ska följa upp de 12 olika projekten, 

framförallt med avseende på utfallet av samråden samt vilka andra former av 

kommunikationsinsatser som bedrivits i projekten. Resultatet ska sedan ligga 

till grund för en större och samlad förändring av samrådsformen under 2011. 

1.3 Så här genomfördes vårt uppdrag 

Vårt uppdrag omfattar totalt sju steg som illustreras i figur 1 nedan. 

 

 

  
Figur 1: Utvärderingsprocessen 
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Arbetet startade i en planeringsfas där vi också medverkade i ett telefonmöte 

tillsammans med projektledarna och/eller informatörerna för de tolv projekten, 

för att förklara utvärderingens mål och syfte och för att aktualisera deras arbete 

och roll i utvärderingen. Vid detta möte medverkade Inger Linderholm och 

Susan Lorentzen. 

Vårt arbete fortsatte efter planeringsfasen med intervjuer med respektive 

projektledare och/eller informatörer för de tolv projekten. Dessa intervjuer 

genomfördes i huvudsak i samband med att vi besökte samråden. I några fall 

genomfördes intervjuerna något senare, eftersom det var begränsat med tid. 

Samråden var inplanerade så att projektledarna helt enkelt inte hade tid att 

avsätta tid för intervju vid samma tillfälle. Syftet med dessa intervjuer var att 

skapa en god bild av vad projektet handlar om samt vilken typ av aktiviteter som 

man redan genomfört och vilka aktiviteter som eventuellt planerats för den 

närmaste framtiden. I de flesta fall har vi också haft möjlighet att delta vid de 

olika samråden, vilket varit en stor fördel då vi vid dessa tillfällen kunnat samla 

namn på dem som deltagit i mötet, för att sedan intervjua dem per telefon. Vid 

dessa besök gavs vi även möjlighet att själva observera hur samrådet förlöpte 

och vilka olika reaktioner som informationen gav. I kapitel fyra redovisas de 

olika projekten var för sig och i förekommande fall ges även en kort beskrivning 

av hur samråden gick till. 

Steg tre i vår utvärderingsprocess bestod av dokumentanalys, där vi dels 

studerat dokument från de olika projekten, dels studerat utredningar och 

publikationer kring hur samråd och andra kommunikativa insatser kan 

genomföras. Vi har i detta steg även gjort en djupdykning i relevant litteratur 

kring hur man kan involvera medborgare på olika sätt för att skapa förståelse, 

engagemang och acceptans. De dokument som beskriver de olika projekten 

behandlas i respektive projektbeskrivningsavsnitt. Den mer generella 

dokumentanalysen presenteras i kapitel två.  

Nästa steg – intervjuerna – genomfördes per telefon med ett strategiskt urval av 

personer som antingen deltagit i ett samråd eller på annat sätt kommit i kontakt 

med projektet i fråga1. Totalt intervjuades 71 personer, dvs. cirka 10 

personer/projekt. Intervjuerna följde en intervjuguide som upprättats i förväg i 

samråd med uppdragsgivaren. Varje intervju varade mellan 30 och 45 minuter. 

Samtliga intervjuer bandinspelades för att vi skulle kunna använda citat i 

resultatredovisningen.  

I analysfasen har vi sedan gjort en sammanställning, först på projektnivå och 

därefter mer generellt. I analysen gör vi jämförelser mellan de olika projektens 

angreppssätt samt med de rön kring samråd som tidigare forskning tagit fram. 

Vår analys avslutas med en presentation av en modell för hur framtida projekt 

kan läggas upp. 
  

                                                           
1 I ett fall hölls samrådet innan vårt uppdrag hade startat (Samrådet i Tjörnarp, se vidare avsnitt 3.1). Vid detta 

samråd medverkade en extra person från Trafikverket i syfte att observera mötet samt samla in namn på 

personer som var villiga att ställa upp för en intervju. I de fall där samråden genomförts ännu tidigare har inga 

intervjuer med samrådsdeltagare genomförts alls. 
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2. Samrådsprocesser   

I detta kapitel ger vi först en översiktlig beskrivning av vad som avses med en 

samrådsprocess. Därefter beskrivs ett antal olika aktiviteter som kan ingå i 

processen. Vi avslutar kapitlet med att fördjupa oss i hur man kan kategorisera 

olika målgrupper samt hur man kan utnyttja olika strategier för att ge ökad 

kunskap hos olika berörda grupper och skapa engagemang. 

2.1 Samrådsprocessen – lite bakgrundsfakta 

Att hålla samråd i samband med planering och byggnation av trafikanläggningar 

är en obligatorisk del av utvecklingen av vår infrastruktur. Den är lagstadgad 

och det sker någon form av samråd i alla skeden i processen, både när det gäller 

väg och järnväg.  

2.1.1 Samrådsprocessens mål 

Syftet med samrådsprocessen är att skapa förankring hos berörda parter av 

framtida projekt. De som kommer att påverkas av projektet får möjlighet att ge 

sina synpunkter. De kan exempelvis tala om vad de vill att man utreder extra, 

eller lämna alternativa förslag. Viktigt att komma ihåg är att samrådet inte 

enbart omfattar ett informationsmöte eller en ”öppet-hus-aktivitet” utan att 

samrådet pågår under en längre tid.   

Samrådet är en demokratifråga, dvs alla ska ges en möjlighet att komma till tals. 

Våra transportpolitiska mål innebär också att vårt transportsystem ska utformas 

så att jämställdhet uppnås. Det innebär att såväl män som kvinnor ska erbjudas 

möjligheten att delta i hela processen, från planering till byggnation. 

2.1.2 Samråd igår och idag 

Fram till nu har oftast samråden haft samma form. Man bjuder in till möten via 

annonser (framförallt i dagspress), personer som på olika sätt är involverade i 

arbetet informerar om vad som komma skall och medborgarna ges möjlighet att 

ställa frågor och diskutera efter det att man informerats. Medborgarna ges också 

möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Samrådstiden är oftast cirka tre 

veckor lång. 

Under senare år har man i olika projekt och på olika sätt försökt att locka en 

större andel medborgare att delta i samråden, med olika lyckade resultat. Man 

har försökt att bryta upp den traditionella mötesformen för att åstadkomma 

ökad interaktivitet och ökat engagemang. Denna strävan har också lyckats i vissa 

projekt, men den mest framträdande bilden av samråden är fortfarande att de är 

en angelägenhet för medelålders och äldre män. 

2.1.3 Idéer för samråd och samverkan 

För att samla all den kunskap som finns har ett antal skrifter sammanställts 

under senare tid som på ett utförligt sätt beskriver olika metoder för att öka 

dialogen med medborgarna. Ett exempel är Trafikverkets egen skrift 

”Samverkansprocesser” som sammanställts i syfte att sprida kunskap till den 

personal som är involverad i planering och byggnation av vägtrafikprojekt.  
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Ett annat exempel är de studier som genomförts av VTI och WSP – Jämställdhet 

i samråd. I dessa projekt har man studerat olika former av samråd och utfallet 

av dem utifrån ett jämställdhetsperspektiv. I ovan nämnda rapport behandlas 

bland annat hur män och kvinnor engagerar sig i olika frågor/problem och vilka 

frågor som de värderar som mer/mindre viktiga.  

2.2 Samrådsaktiviteter – hur kan de genomföras?  

Det finns naturligtvis olika sätt att genomföra samråd. Det allra vanligaste är att 

man bjuder in till ett ”stormöte” eller ”Öppet hus”, där representanter för 

Trafikverket informerar om vad som planeras och därefter följer en frågestund. 

De besökande kan även lämna in skriftliga synpunkter på de presenterade 

förslagen. Inbjudan till denna typ av möten sker oftast via annonser i 

dagspressen. Några andra former att sprida information är t.ex. utställning, 

sakägarmöten och information via platskontor eller ”Gå-tur”. De har som 

övergripande syfte att öka kunskap och att få in allmänhetens synpunkter. I 

detta avsnitt beskrivs några former av alternativa kommunikationsaktiviteter. Vi 

vill redan nu påpeka att det inte varit vår ambition att täcka in allt.  

2.2.1 Utställning för ökad kunskap 

Syftet med utställningen är oftast att sprida enkel information. Den är ofta 

placerad i någon centralt belägen publik lokal, t.ex. bibliotek eller kommunhus. 

Den är oftast obemannad, vilket innebär att de frågor som kommer upp inte kan 

få några direkta svar. Information om utställningen ges också oftast via 

annonser i dagspressen. 

2.2.2 Sakägarmöten för de mest berörda 

Sakägarmötena riktar sig till en specifik målgrupp, som t.ex. markägare eller 

andra som kan vara särskilt intresserade av den planerade förändringen. Dessa 

möten liknar till sin form ”Öppet-hus-mötena”. Representanter för Trafikverket 

informerar och besökarna får ställa frågor och lämna skriftliga synpunkter. 

2.2.3 Information på platskontoren 

Att utnyttja platskontoren som informationskällor är oftast ett effektivt sätt att 

visa på framväxten av ombyggnaden/förändringen. Här kan man sätta upp 

bilder och ritningar som visar hur det kan komma att se ut i framtiden och ofta 

kombineras också bild och text, dvs. enkel information ges till det presenterade 

materialet. Under byggnationen av Citytunneln och utbyggnaden av Hyllie-

området i Malmö sattes tidigt en utställning upp i platskontoret i Hyllie, där 

man även hade guider som kunde informera besökarna. Fördelen med denna 

form av information är att ge medborgarna möjligheter att få insyn i hur man 

arbetar. Informationen vid plats-kontoren innebär dock inte direkt att man kan 

ge synpunkter som kan leda till en förändring i arbetet. När väl byggnationen 

startat är det svårt för medborgarna att få gehör för sina åsikter. 

Men, det är ändå värt att påpeka att information på platskontoren kan ge andra 

positiva effekter. I ett ombyggnadsprojekt av Regementsgatan i Malmö 

utnyttjades platskontoren för att visa hela byggprocessen. Syftet var att skapa 

förståelse och acceptans. Byggnadsentreprenörens personal utbildades också för 
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att kunna ge korrekt information, t.ex. om att man återanvände gatsten som 

tagits bort från andra platser i staden. Effekten blev en positivare inställning till 

hela förändringen. 

2.2.4 ”Gå-turer” ger spontana reaktioner och synpunkter 

De s.k. ”Gå-turerna” förekommer ofta i ett tidigt skede av planeringsprocessen, 

och syftar till att ta tillvara de synpunkter som olika målgrupper kan ha redan 

innan man startar planeringsarbetet. Denna informationsform – eller snarare 

kommunikationsform – tycks dock inte vara så vanligt förekommande, som man 

kunde hoppas på.   
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3.  Hur skapas engagemang och delaktighet? 

Det finns inom kommunikationsforskningen omfattande resonemang om hur 

man på bästa sätt skapar acceptans för en fråga eller en företeelse, särskilt när 

det handlar om en förändring av något slag. Något av det allra viktigaste är att 

skapa möjligheter till dialog. Det är också viktigt att man redan i 

planeringsstadiet sätter upp mål för vad man vill åstadkomma i form av kunskap 

hos medborgarna och acceptans för de planerade åtgärderna. Lägg därtill att 

man också måste beakta att olika målgrupper kräver olika information, och 

kanaler, beroende på vilka förkunskaper de besitter, hur involverade de är i just 

denna fråga samt vilken handlingsberedskap som finns för att ställa krav och ge 

sina synpunkter. 

3.1. De förfördelade hörs mest 

Ett allmänt känt faktum är att det oftast är de som känner sig trängda, hotade 

eller orättvist behandlade som reagerar. De som är nöjda, de som upplever att 

det inte är någon idé att säga sitt eller som kanske saknar engagemang i frågan 

JUST NU tiger still. Med de transportpolitiska målen för ögonen blir detta inte 

bra. En stor grupp medborgare försitter kanske därmed chansen att vara 

delaktiga, fastän de i hög grad kan bli mycket berörda av den kommande 

förändringen. En annan skevhet kan bli att de som ”skriker högst” också får ett 

oproportionerligt stort gehör för sina åsikter. 

Följer man de tankar och rön som framkommit under många års forskning inom 

området kan vi fastslå att det finns tre huvudpunkter som måste beaktas för att 

skapa engagemang och delaktighet. 

Det första är att man studerar vilka olika målgrupper – eller publiker – som 

finns för den aktuella frågan. Det andra är vilken typ av budskap som de olika 

grupperna kan behöva för att öka engagemanget och skapa båda förståelse och 

acceptans. Det tredje och inte minst viktiga är att fundera över hur 

utformningen av samrådet – om det ens ska vara just ett samråd? – ska se ut 

och var det ska förläggas. Här nedan utvecklas resonemanget kring dessa tre 

”ben”. 

3.2 Olika målgrupper har olika utgångsläge 

Det svala bemötandet som samråden emellanåt får kan bero på flera saker. För 

det första kan det vara så att en grupp medborgare av olika skäl inte har den 

kunskap som krävs för att man ska inse vikten av att engagera sig i frågan. För 

det andra saknas kanske kunskapen om vad man som privatperson faktiskt kan 

påverka; man vet för lite om företeelsen samråd. För det tredje kanske den 

aktuella frågan helt enkelt inte berör medborgarna; frågan är ett ”ickeproblem”. 

3.2.1 Målgruppens inställning förändras beroende på situationen 

Låt oss ta ett exempel från ett av de större projekten i denna rapport – Projekt 

Hamnbanan i Göteborg (se vidare avsnitt 3.5). I detta projekt planeras för en 

utbyggnad av järnvägen genom ett bostadsområde. I området finns många som 

upplever att de berörs och de flesta att de berörs i negativ riktning. Medborgare 

som bor i detta bostadsområdes yttre delar kommer inte att märka av järnvägen 
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på samma sätt, vilket gör att de inte heller upplever frågan som ett problem 

(åtminstone inte ett stort problem för dem själva). Kort sagt, det som är ett stort 

problem för vissa grupper i bostadsområdet är ett ”ickeproblem” för andra. 

Viktigt att poängtera är dock att om medborgare från ytterområdena flyttar 

närmare den planerade byggnationen kommer troligen förhållandena att 

förändras. Problemet blir mer påtagligt och dessa medborgare kommer troligen 

också att bli mer aktiva. 

Det är troligen också så att många medborgare inte heller känner sig involverade 

i frågan. Kanske är det avsaknaden av kunskap, som redan diskuterats, kanske 

är det helt enkel så att de upplever andra saker som viktigare. Vi vet från 

forskning att företeelser som ligger långt fram i tiden att det är svårt att få det 

utrymme hos en större allmänhet som de egentligen förtjänar. Ett aktuellt 

exempel är Citytunneln, som nu står klar under Malmö. Under de många år av 

förberedelser som föregick själva byggnationen var det inte många malmöbor 

som ”brydde sig”. Första när bygget blev synligt blev det en realitet för en 

bredare massa. Men även då fick byggnationen pågå tämligen obemärkt för dem 

som inte arbetade eller var bosatta vid de större byggarbetsplatserna eller som 

besökte Malmö centralstation under denna period. För att öka kunskapen hos 

den bredare allmänheten arbetade man också mycket medvetet med att sprida 

information om vad som försiggick såväl i medierna som via de egna informa-

tionskanalerna. 

Det är inte enbart medborgarnas kunskap eller involvering som avgör om man 

engagerar sig eller ej. En minst lika viktig parameter är om man upplever några 

hinder för att agera, när man tycker något är fel. För den som upplever att 

hindren är höga, eller till och med oöverstigliga blir tröskeln för hög för ett 

engagemang. Om man t.ex. som medborgare tror att informationen på 

samrådsmötet endast ska visa upp vad man redan bestämt blir hindren så höga 

att man helt enkelt struntar i att engagera sig. 

 

Upplevelse av problemet, engagemang och upplevda hinder avgör 

om målgruppen agerar 

Ovanstående resonemang bygger på kommunikationsforskaren James Grunigs 

resonemang kring olika målgrupper – eller publiker – som han valde att 

benämna dem. Den sammanfattande analysen av upptäckt av problemet, 

upplevelse av vilka hinder som ligger i vägen för att man ska kunna påverka 

samt hur involverad man upplever sig vara, mynnar i beskrivningen av fyra olika 

typer av målgrupper: 

1. Icke-publiker: potentiella grupper av människor som inte berörs av ett 

problem och därmed inte har vare sig problemupplevelse eller 

engagemang. 

2. Latenta publiker: grupper av människor som kan ha hög 

problemupplevelse men saknar engagemang. Det handlar med andra ord 

om missnöjda men passiva aktörer som inte anser sig kunna göra något 

som påverkar problemet. 
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3. Medvetna publiker: grupper med både hög problemupplevelse och 

potentiellt engagemang. Det är inte helt säkert att gruppen trots detta 

agerar, men möjligheten finns. 

4. Aktiva publiker: grupper med hög problemupplevelse som direkt 

påverkas av problemet och som är starkt engagerade. Grupperna har 

också organiserat sig och upprättat strategier och taktiker för att 

konfrontera den organisation som anses orsaka problemet.   

Sammanfattningsvis kan sägas att de tre parametrarna samverkar vilket kan 

skapa både aktivitet och passivitet hos medborgarna. Om man förstår problemet 

och dessutom känner att hindren är låga är sannolikheten stor att man vill 

engagera sig och säga sin mening. Om man däremot tycker sig ha för liten 

kunskap – man upplever inte att företeelsen är ett problem, samtidigt som 

hindren är höga, leder detta ofta till passivitet. I den analys som vi gör av utfallet 

i de olika projekten kommer vi att lyfta frågan om olika målgruppers beredskap 

att ta till sig information och förmåga att engagera sig. Kort sagt, hur ser deras 

mentala utgångsläge ut?  

3.3 Vilka budskap går hem? 

När man betraktar målgruppernas olika utgångsläge faller det sig också naturligt 

att fundera över budskapens utformning. Självfallet är det så att man aldrig kan 

utforma budskapen enbart på ett sätt; alla typer av budskap bör finnas med i all 

allmän kommunikation för att alla grupper ska tilltalas. Men, får man tillfälle att 

rikta sin kommunikation till någon avgränsad grupp kan det vara idé att fundera 

över var man ska lägga tyngdpunkten.  

Några huvuddrag kring detta är: De latenta grupperna som upplever att 

problemet finns men saknar engagemang behöver budskap om varför man 

genomför förändringen samt budskap om hur de själva kan påverka, dvs. 

problematisera och personifiera.  

Budskapen till de medvetna kan koncentreras till vad som ska göras; hur hela 

processen ser ut, medan budskapen till de aktiva måste utformas så att de 

känner att de får komma till tals; att deras synpunkter tas på allvar. Här är det 

således viktigast att överföra kunskap utifrån individers olika behov.  

För dem som kanske vet en del – eller tror sig veta – och samtidigt är mycket 

negativa till förändringen blir budskap om normer och värden viktiga, t.ex. 

förändringens positiva effekter på miljön. 

Till dem som har rätt inställning men kanske upplever att det tar för mycket tid 

(de som inte känner sig involverade) behöver veta hur de ska göra. De behöver 

också få se hur andra gjort och till denna grupp är det troligen också viktigt att 

ge alternativa lösningar. Några exempel kan vara möjligheten att chatta med 

projektledaren eller att man faktiskt kan boka in ett möte.   

3.4  Olika strategier krävs för att möta olika målgrupper 

Hur kan då kunskapen om olika målgruppers olika utgångsläge användas? Hur 

ska man utnyttja detta faktum för att locka nya grupper till samråden i 

framtiden? Låt oss återvända till kommunikationsforskarna, som utifrån olika 
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målgruppers utgångsläge också ger förslag till olika strategier/modeller. Nedan 

ges generella beskrivningar av tre modeller som alla är användbara, fast på olika 

sätt och vid olika tillfällen. 

Den första modellen kallas informationsmodellen och bygger till stor del på 

envägskommunikation. Dess främsta syfte är att sprida information till en större 

allmänhet. Den är sällan anpassad till någon specifik målgrupp och utvärdering 

av dess effekt genomförs sällan. Informationen kan spridas såväl muntligt som 

skriftligt. Både det muntliga och det skriftliga budskapet fokuserar på vad som 

ska göras. Den muntliga informationen framförs oftast vid ett informationsmöte 

och det skriftliga i foldrar och broschyrer.   

Den andra modellen kallas tvåvägs asymmetrisk modell och bygger på att man i 

förhand tar reda på vilka målgrupper man kan möta och vad deras inställning 

är. I de fall denna modell används är det vanligt att man genomför 

attitydundersökningar i ett inledande skede och att man dessutom gör 

effektmätningar. Även i denna modell finns en önskan om att sprida 

information. Skillnaden från den förra modellen är att man faktiskt vill veta om 

budskapet ”går hem”. Den verkliga dialogen, där man diskuterar frågan med 

sina målgrupper är inget man direkt strävar efter, vilket också medför att 

modellen inte lämpar sig i de sammanhang där man ska handskas med 

komplicerade frågor, där åsikterna går isär. 

I dessa sammanhang lämpar sig den symmetriska modellen bäst. Den bygger på 

ömsesidighet och här talar man inte längre om sändare och mottagare, här är 

det två jämställda parter som möts. Som redan sagts lämpar sig denna modell 

allra nästa där det föreligger en konflikt av något slag. 

I vårt avslutande kapitel får vi anledning att återknyta till dessa tre modeller. 

3.5 Att skapa publicitet och uppmärksamhet 

Det räcker naturligtvis inte med att man vet vilka de olika målgrupperna är, de 

måste ju också uppmärksammas på när och var de har möjlighet att medverka. I 

början av ett projekt – redan innan den första kartläggningen påbörjats, krävs 

bred publicitet för att få uppmärksamhet. I de riktigt stora projekten är det 

troligt att projekten kan få massmedial uppmärksamhet, vilket naturligtvis är 

bra. Men det krävs även andra insatser. 

Annonsering som inbjudan till ”öppet hus” eller informationsmöten är den 

vanligaste metoden för att öka uppmärksamheten och den ska naturligtvis 

användas även i framtiden. Det viktiga är att fundera över innehållet; vad ska 

egentligen stå i denna annons? 

Eftersom syftet med samrådsmötena ofta är att ge kunskap om projektet 

samtidigt som man vill ha synpunkter från dem som är med blir annonsens 

främsta syfte att väcka engagemang. När medborgaren läst annonsen ska han 

känna en lust att engagera sig, oavsett om han sedan väljer att gå på ett möte 

eller om det ska leda till att han söker mera information, t.ex. på webbplatsen. 

En enkel princip för annonsinbjudan är motivera först, informera sedan. 
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Det är i detta sammanhang även viktigt att fundera över vilka kanaler som är 

bäst att välja, och som alltid: Det finns fördelar och nackdelar med allt. I 

nedanstående figur illustreras olika kanalers för- och nackdelar2.  

 

 Tryck Möten Bildskärm 

Verkningsgrad Låg Hög Varierar 

Interaktivitet Låg Hög Hög 

Fångar 

uppmärksamhet 

Nej Ja Varierar 

Behåller 

uppmärksamhet 

Nej Ja Varierar 

Kostnad Låg Hög Hög förr, låg nu 

Lagringsmöjlighet Hög Låg Mycket hög 

Selektivitet Måttlig Hög Mycket hög 

 Figur 2: Olika kanalers för- och nackdelar 

 

  

                                                           
2 Figuren är hämtad ur Palm, L. och Hedin, A. Hälsoinformatörens handbok 
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4. Tolv samrådsprojekt – genomförande och 

utfall  

I detta kapitel redovisas resultat från de tolv projekt som varit föremål för 
vår studie. I de projekt där vi har deltagit och observerat samrådsmötena 
presenteras dessa observationer efterföljt av telefonintervjuer med 
deltagarna.  

I några av projekten utfördes samråden före utvärderingsprojektets start, och i 

något fall kommer samrådsmötet genomföras efter projektets avslut. Av 

naturliga skäl finns det inte några observationer eller deltagarintervjuer att 

redovisa för dessa projekt.  

4.1 Sammanfattning av de 12 projekten 

Projekten skiljer sig åt, i utformning, storlek och tillvägagångssätt. De har även 

haft en spridning över Sverige. Projekten – som vi valt att presentera från söder 

till norr, även fortsättningsvis i det här kapitlet är:  

• Pågatåg Nordost – Tjörnarp, Bjärnum och Hästveda 

• Rastplats Alvesta 

• Väg 24 - Samråd med kvinnor 

• Hamnbanan Eriksbergsmotet – 

Pölsebobangården  

• Väg 155 

• Masmolänken 

• Väg 288 Hov-Alunda 

• Skellefteåprojektet 

• Väg 705, Grytnäs - Ytterbyn, gång- och 

cykelväg  

• Malmbanan – Bangårdsförlängning Abisko 

 
  

 
  

De tolv projektens geografiska 

placering 
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4.2 Pågatåg Nordost 

Detta projekt består av flera olika delprojekt på ett antal orter i Nordöstra 

Skåne. Inom ramen för vår studie har vi tittat på tre av dem - samrådsmötena i 

Tjörnarp, Hästveda och Bjärnum. Samrådsmötet i Tjörnarp genomfördes före 

vårt uppdrag startade, men Trafikverket hade egna rapportörer på plats som 

rekryterade deltagare till telefonintervjuer och som observerade mötet.  

 

   Tjörnarp 

 

  Hästveda 

 

   Bjärnum 
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4.2.1 Bakgrund 

Externa intressen har drivit på ett arbete med att starta upp Pågatågstrafik i 

Nordöstra Skåne. Till exempel har Nätverket Pågatåg Nordost  drivit på arbetet 

och med hjälp av extern konsult tagit fram förslag på hur ombyggnadsprojekten 

inom Pågatåg Nordost ska kunna genomföras. Nätverket har också tagit fram 

tidplaner för arbetet. Dock är dessa tidsplaner inte realistiska om man ser till det 

arbete som behöver göras, med förstudier, järnvägsplaner osv. Enligt 

projektledaren på Trafikverket har en politisk överenskommelse med den 

dåvarande generaldirektören varit anledningen till att man gått vidare med 

projektet och försökt snabba upp arbetet så mycket som möjligt.  
 

4.2.2 Samråd 

Samrådsmöten har genomförts enligt gängse normer. Trafikverket menar att 

man ”gör som man brukar göra” och har kommunicerat och annonserat med 

målet att få folk att känna sig berörda och att vilja ta tid till samrådet. Upplägget 

på samrådet har följt ett tillvägagångssätt som Trafikverket och tidigare 

Banverket använt under de senare åren.  

”Själva kvällsmötena, det upplägget, är ungefär som vi brukar 

ha. Just en kort inledande del och sen diskussioner i smågrupper 

för att alla lättare ska komma till tals.” 

Projektledare 

Dock har det i det här projektet varit speciellt då det redan funnits förslag till 

genomförande:  

”I en förstudie ska man egentligen vara nollställd men nu fanns ju 

den här och vi såg ingen anledning att hemlighålla den. Ibland 

kan det vara en fördel att ha någonting att titta på, det blir 

lättare att få en uppfattning om projektet. Det är både för- och 

nackdelar.” 

Projektledare 

 

Samrådsmöte i Tjörnarp 

Denna mötesobservation har inte genomförts av Trivector, då mötet hölls precis 

vid uppstarten för utvärderingen. Därför skiljer sig formen och innehållet något 

från den övriga observationerna.  

Ungefär 50 personer var på mötet Besökarna på mötet var övervägande män 

varav mer än hälften var seniorer. Kvinnorna var betydligt färre och föreföll i 

hög grad besöka mötet i sällskap med sina män. Kvinnorna liksom männen var 

övervägande äldre. Presentationen var välanpassad för besökarna, som ju 

nästan uteslutande var seniorer. Man förklarade tydligt och pedagogiskt med 

hjälp av en Power Point vad projektet i fråga handlade om, gick igenom 

förstudien och visade relevanta bilder.  Besökarna lyssnade intresserat och 
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uppmärksamt och flera tog anteckningar. Många frågor följde presentationen, 

vilket tydde på ett stort engagemang för projektet. 

Samrådsmöte i Hästveda 

Denna observation är genomförd av Trivector. Nedan följer en observation om 

vad som hände på samrådsmötet:  

Samrådsmötet i Hästveda hålls på kvällstid i en allmänt känd lokal på orten. 

Tidigare under eftermiddagen höll Trafikverket öppet hus för berörda. Två 

representanter från Trafikverket, tre från konsultfirma och en representant från 

Skånetrafiken finns med på mötet. Det är 54 deltagare, mest seniorer, en del 

medelålders och ett fåtal ungdomar som följt med sina föräldrar. Majoriteteten 

av deltagarna är män. Lokalen som valts för mötet är ljus och trevlig, det bjuds 

på rikligt med fika och sittningen är utformad för att mana till diskussion. 

Deltagarna sitter vid mindre bord (max 10 platser per bord). På borden finns 

kartor och annat diskussionsunderlag redan från innan mötets början. Det är 

tydligt att detta upplägg manar till diskussion, då många deltagare kommer i 

god tid och sedan påbörjar diskussionen redan innan mötet startat. Kartor finns 

även uppsatta på väggarna och på ett bord vid dörren finns kartor, ritningar, 

nyhetsbrev och lappar för att lämna åsikter på. Mötet startar med en 

presentation, där representanterna från de olika organisationerna har hand om 

varsin del. En av representanterna från Trafikverket agerar moderator. Efter 

presentationen blir det fika och diskussion i smågrupper, och sedan avslutas det 

hela med en allmän frågestund. En journalist finns på plats och denne ställer 

även frågor under frågestunden. Inställningen till projektet verkar i grunden 

vara positiv. Dock tycker man att det tar längre tid än man ”lovat” och det 

faktum att det är Krösatåg som ska gå på banan och inte Pågatåg upprör vissa – 

man tycker att det inte längre är Pågatågskonceptet. Med detta uttrycker man en 

besvikelse över att byten ska ske i Hässleholm och att Hästveda i och med det 

inte kommer knytas samman med resten av Skåne på det sätt som man önskat, 

utan snarare med Småland.     

 

 

Diskussion med projektledaren under samrådsmötet i Hästveda 
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Samrådsmöte i Bjärnum 

Mötet i Bjärnum påminner i mångt och mycket om samrådsmötet i Hästveda – 

samma antal representanter från de olika organisationerna, samma upplägg 

med material, presentation, sittning, fika och det öppna huset på eftermiddagen. 

Något färre deltagare är på plats, ca 45 st. Trots detta är det fler kvinnor än vid 

mötet i Hästveda. Mötet hålls i en bygdegård som är något murrig, och samtidigt 

lite väl rymlig. Långt bak i lokalen fanns ett par soffgrupper där några av 

deltagarna satte sig istället för att slå sig ner vid borden som tanken var att man 

skulle göra. Möjligtvis kan detta berott på att de inte ville vara lika delaktiga som 

övriga. För dessa var det svårt att se och höra. Stämningen är positiv och det är 

en bubblig dialog med mycket skratt under fikapausen. I den efterföljande 

frågestunden finns inga direkta frågor utan både positiva och negativa 

synpunkter som kommit fram under pausen tas upp av moderatorn från 

Trafikverket och dessa diskuteras ytterligare. Det negativa handlar framförallt 

om hur busstrafiken kommer att påverkas då tågtrafiken kommer till orten. En 

diskussion kring det före detta stationshuset förs, och i detta samband framhålls 

att det är viktigt att man ser till barnens intressen (stationshuset används idag 

som fritids/ungdomsgård). 

 

 

 
  

Stort intresse för kartor och förslag inför 

samrådsmötet i Bjärnum.  
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4.2.3 Informationsmaterial 

Informationen kring Pågatåg Nordost är inte särskilt omfattande med hänsyn 

till att det är ett stort projekt med många etapper. För att få struktur på 

informationsinsatserna har en checklista för varje etapp upprättats internt på 

Trafikverket. Checklistan omfattar utskick av informationsbrev och annonser, 

distribution av affischer och utskick av informationsfolder och samrådsblankett.  

Olika etapper och planerade stationer har egna projektsidor på Trafikverkets 

webbplats. Det finns dock mycket knapphändig information att hämta på varje 

sida. För etappen Tjörnarp-Sösdala ligger den omfattande förstudien ute för 

nedladdning, men för exempelvis Bjärnum och Hästveda finns enbart en relativt 

kort bakgrund och ett meddelande om att arbetet med förstudie pågår och vad 

det innebär. 

Synlighet i media och på Internet 

• Pågatåg Nordost har en egen webbplats: http://www.pagatagnordost.se/ 

Här finns den mesta infon från både kommun, Trafikverk och andra 

viktiga aktörer, samlat 

• På Skånska Dagbladet får man 18 träffar på Pågatåg nordost, från 2007-

2011 

• Ett fåtal artiklar i Sydsvenskan; t ex från jan 2010 

• Hästveda har en Facebooksida där de tipsar om samrådet 

http://www.Facebook.com/pages/Vi-som-bor-i-

H%C3%A4stveda/316867076461?v=wall 

 

4.2.4 Webbenkät 

Drygt femtio personer som berörs av Pågatåg Nordost besvarade webbenkäten3. 

Trots att det inte var så många svarande har vi för överskådlighetens skull valt 

att presentera siffrorna i procent, men i beskrivningen av diagrammen har vi 

uttryckt oss mer allmänt. 

Fyra av fem respondenter är män, resterande är kvinnor. Över hälften tillhör 

ålderskategorin 46-65 år, en knapp tredjedel är över 66 år gamla och ungefär en 

av tio är 25-45 år. Ingen är under 25 (figur 1). I den översta ålderskategorin är 

skillnaden i könsfördelning mest märkbar, där drygt nio av tio respondenter är 

män. 

                                                           
3 Vilket gör det till det enda av de studerade projekten som har tillräckligt med svarande för att resultatet ska vara 

användbart.  

http://www.facebook.com/pages/Vi-som-bor-i-H%C3%A4stveda/316867076461?v=wall
http://www.facebook.com/pages/Vi-som-bor-i-H%C3%A4stveda/316867076461?v=wall
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Figur 1. Respondenternas ålder 

 

Drygt hälften av respondenterna är förvärvsarbetande, medan en dryg tredjedel 

är pensionärer. Ett fåtal är arbetssökande. De flesta svarande bor nära det 

planerade ombyggnadsområdet. Drygt hälften bor alldeles intill och två av fem 

respondenter bor någon kilometer därifrån. Ett fåtal bor längre bort (figur 2). 

 

 

Figur 2. Avstånd mellan respondenternas hem och det planerade projektet 

 

Respondenterna anser sig ha god kännedom om projektet. De flesta (två av tre) 

känner till projektet väl eller mycket väl (en fjärdedel). Knappt en av fem har 

bara hört talas om det och ingen svarar att de inte känner till det. De flesta, två 

tredjedelar, har fått kunskap om projektet via möten. Många har också 

informerats via TV, tidningar och radio (figur 3). Även Trafikverkets webbplats 

är en informationskanal som använts. En femtedel har enligt de öppna svaren 

även fått information på annat sätt – genom att vara aktiv i Byggnadsnämnden, 

genom annat politiskt engagemang, via brev, e-postkontakter eller via 

kommunen. 

12,0% 

58,0% 

30,0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Under 20

20-24

25-45

46-65

66 eller äldre

 Hur gammal är du? 

52,0% 

40,0% 

8,0% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alldeles intill

Någon km från området

Längre än 3 km från ombyggnadsområdet

Finns inget ombyggnadsområde i detta
projekt

Om ombyggnadsområde finns: Var bor du i 
förhållande till ombyggnadsområdet? 
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Figur 3. Hur respondenterna fått kunskap om projektet 

 

När det gäller på vilket sätt respondenterna fått information om projektet, 

spelar deras ålder en viss roll. Personer i åldrarna 25-45 år svarar oftare än 

övriga (mer än åtta av tio) att de blivit informerade via möten, jämfört med ca 

sju av tio av grupperna över 46 år. Kunskapsinhämtningen via tidningar, radio 

och TV är ungefär lika stor i samtliga åldersgrupper.  

Det är heller ingen större skillnad på kunskapsinhämtningen via Internet – 

ungefär en av sex av respondenterna i de olika kategorierna har hittat 

kunskapen på Trafikverkets webbplats på Internet (figur 4). Något fler i 

kategorin 25-45 år svarar att de fått kunskap via Internet, men detta resultat ska 

användas med försiktighet eftersom antalet respondenter i denna åldersgrupp 

enbart är sex stycken.  

De flesta som svarar att de fått kunskap på ”annat sätt” är 66 år eller äldre, vilket 

enligt de öppna svaren ovan kan innebära att de oftare än andra på ett eller 

annat sätt är engagerade eller själva kontaktar personer som har den 

information som eftersökts. 

74,0% 
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14,0% 

20,0% 
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Via möten

Via information i tidningar, radio och tv

Via Trafikverkets webbplats

Annat sätt, vilket?

Hur har du fått denna kunskap? 
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Figur 4. Hur respondenter i olika ålderskategorier fått kunskap om projektet 

 

Webbenkäten antyder att respondenterna är nöjda med informationen. Knappt 

hälften anser att informationen varit lätt att förstå, drygt hälften tycker att den 

varit värdefull och drygt två femtedelar tycker att den varit trovärdig. De verkar 

däremot mer negativa till mängden information –fyra av fem tycker inte att den 

varit tillräcklig, och nästan nio av tio tycker inte att den kommit i rätt tid (figur 

5).  

 

Figur 5. Vad respondenterna tycker om den information de fått 
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Även i denna fråga finns en svarsskillnad beroende på hur gammal 

respondenten är. Störst skillnad är det på huruvida respondenterna anser att 

informationen varit lätt att förstå – drygt två tredjedelar av dem som är över 65 

år anser att den varit det, medan bara en tredjedel av 46-65-åringarna anser 

detsamma (figur 6). Det är alltså nästan dubbelt så många i den äldre än i den 

något yngre ålderskategorin som tycker att informationen varit lätt att förstå. 

Här finns även en skillnad vad gäller respondentens kön – hälften av männen 

anser att informationen varit lätt att förstå, men enbart en knapp tredjedel av 

kvinnorna.  

Stor åsiktsskillnad beroende på ålder är det även gällande om informationen 

varit tillräcklig – en tredjedel av 46–65-åringarna anser att den varit det, medan 

enbart någon enstaka av dem som är 66 år eller äldre anser samma sak (figur 6). 

Detta kan tolkas som att de äldre hade velat ha mer information. Övriga 

kategorier har lyfts bort ur diagrammet eftersom antalet svarande är för få för 

att dra några slutsatser. 

 

Figur 6. Vad respondenter i olika ålderskategorier tycker om den information de 

fått 

En dryg tredjedel anser att det varit lätt eller mycket lätt att få information om 

projektet. De flesta som svarat att det varit mycket lätt har även angett att de 

känner till projektet mycket väl. Två personer anser att det varit svårt att få 

information, medan över hälften (29 personer) svarar att det varken har varit 

lätt eller svårt. De som bor längre ifrån området där projektet planeras ligga, 

svarar i högre utsträckning än de som bor alldeles intill att det varit lätt att få 

information. Detta kan ha att göra med att de som bor nära berörs i högre 

utsträckning och är mer måna om att få detaljerad information (som är svårare 

att erhålla) om hur just deras situation påverkas. 

Drygt en tredjedel av respondenterna svarar att de är intresserade av 

information om projektet medan resten svarar att de är mycket intresserade. 

Ingen svarar att de inte är intresserade (figur 7). Ju närmare området där 

projektet planeras ligga man bor, desto mer intresserad är man. Detta har 

naturliga skäl eftersom de som bor närmare blir berörda i större utsträckning. 
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Ett ytterligare föga förvånande resultat är att ju mer intresserad respondenten 

är, desto mer känner denne till om projektet. 

 

 

Figur 7. Hur intresserade respondenterna är av information om projektet 

 

Respondenterna vill helst bli informerade via informationsmöten. Fyra av fem 

respondenter har svarat detta alternativ. Hälften tycker att informationsblad 

från Trafikverket via posten är ett bra sätt, medan två av fem tycker att Internet 

är bra (figur 8). Av dem som svarat Internet tycker 18 av de 20 personerna som 

valt att utveckla sitt svar sagt att e-post är bästa sättet, medan de övriga två 

tycker att information på webbplatser är bra. Många tycker också att medier 

samt öppet hus eller visningar är bra sätt att få information på. 

 

 

Figur 8. Hur respondenterna föredrar att få information om projektet 
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Ett intressant resultat är också att respondenter i åldrarna 66 år och äldre är lika 

intresserade av att få information via Internet, som övriga åldersgrupper. Detta 

går emot den uppfattning många har till att den äldre generationen inte 

använder Internet. Ålderskategorin 46-65 år föredrar i större utsträckning än 

den äldre åldersgruppen att få information via informationsblad från 

Trafikverket, informationsmöten, annonser samt öppna hus och visningar (figur 

9). De som är 66 år eller äldre är inte alls intresserade av information via 

annonser (ingen har svarat detta alternativ), men är något mer än 45-65-

åringarna intresserade av information via medier. 

 

 

Figur 9. Hur respondenter i olikaålderskategorier föredrar att få information om 

projektet 

 

Ett annat intressant resultat är att de som känner till projektet mycket väl, hellre 

än de som har mindre kännedom om projektet, vill få information via Internet 

(figur 10). De som svarat att de ”känner till projektet väl” utmärker sig genom 

att föredra information genom öppet hus eller visningar (två av fem personer), 

medan de som svarar att de ”hört talas om” projektet gärna vill ha information 

via möten (nästan nio av tio), men inte via annonser. 
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Figur 10. Hur respondenter med olika god kännedom om projektet föredrar att få 

information om det 

 

Majoriteten, åtta av tio, av de som svarat på webbenkäten svarar att de själva 

utnyttjat möjligheten att vara med och påverka i projektet. Resterande svarar att 

de inte utnyttjat denna möjlighet. Ju större kännedom respondenterna har och 

ju närmare det planerade projektet de bor, desto fler svarar att de utnyttjat 

möjligheten att vara med och påverka. Av personerna mellan 25 och 45 år har 

samtliga sex respondenter varit med och påverkat, medan ca åtta av tio av 46–

65-åringarna och sju av tio av dem som är 66 år eller äldre anger att de varit 

med och påverkat. Av detta kan man misstänka att de yngre personer som tar sig 

tid att på samrådet, gör detta för att vara med och påverka, medan äldre även 

går dit av nyfikenhet och för att de faktiskt har mer tid.  

Vad gäller möjlighet för de själva att påverka tror dock många, knappt hälften av 

respondenterna, att den är liten. En knapp femtedel tror att möjligheten är 

mycket liten medan resterande tror att möjligheten är medelstor eller stor. 

Ingen tror att de har mycket stor möjlighet att påverka (figur 11). 
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Figur 11. I vilken utsträckning respondenterna anser att de haft möjlighet att 

påverka 

 

De flesta respondenter är positiva till projektet. Nästan nio av tio svarar att de är 

positiva eller mycket positiva (figur 12).Fyra personer svarar att de varken är 

positiva eller negativa, medan tre personer är negativa. Ingen är mycket negativ. 

De äldre respondenterna är mer positiva än de yngre och de respondenter som 

har mycket god kännedom om projektet är mer positiva än de som känner till 

det mindre väl. 

 

 

Figur 12. Respondenternas uppfattning om projektet 

 

De svarande gavs även tillfälle att ange anledningen till att de är positiva eller 

negativa. De positiva anger anledningar såsom att de kommer att utnyttja de nya 

resmöjligheterna samt att tågstoppet kan öka ortens attraktivitet. En av de 

svarande arbetar på Önnestads folkhögskola och skriver att kommunikationerna 

är avgörande för dem och deras elever, och att en tågförbindelse skulle 

underlätta resandet till och från skolan i mycket hög utsträckning. 
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”Idag måste vi lägga scheman efter busstidtabellen. Vi har en 

busslinje, 555 mellan Hässleholm och Kristianstad, som 

bestämmer förutsättningarna. Tågförbindelserna blir mycket 

snabbare och mera flexibla för oss att planera efter.” 

Man, 46-65 år 

De som är negativa till projektet anger följande anledningar: att resandet 

kommer att bli dyrare, att turtätheten blir sämre, samt att bullernivåerna 

kommer att bli höga. En respondent är negativ eftersom dennes fastighet 

kommer att bli berörd av en perrong precis utanför tomten och en stor parkering 

på gatan utanför. Övriga öppna svar återfinns i bilaga 5. 

Majoriteten av respondenterna (fyra av fem) har inom projektet varit på andra 

aktiviteter än samrådsmötet. Övriga har inte varit det. Det är framförallt de 

respondenter som bor alldeles intill det planerade projektområdet som varit på 

tidigare aktiviteter. Dessa aktiviteter kan antingen vara samråd på andra platser 

som berörs av Pågatåg Nordost, eller de tidigare aktiviteter med exempelvis 

nätverket Pågatåg Nordost, som nämnts i inledningen i avsnitt 3.1. Av dem som 

varit på andra aktiviteter anges olika möten, t ex informationsmöte på skola 

(Önnestad), öppet hus, Trafikverkets tidigare möten eller lokala möten 

arrangerade av intresseföreningar. Andra aktiviteter respondenterna deltagit i 

har ägt rum i samband med deras engagemang i Sösdala Alliansen, Hästvedas 

intresseförening eller andra föreningar. Samtliga svar återfinns i bilaga 5. 

Över hälften av respondenterna har varit i kontakt med Trafikverket gällande 

projektet en eller flera gånger. Resterande hälft har inte varit det (figur 13). De 

respondenter som anger att de känner till projektet mycket väl har i större ut-

sträckning än övriga varit i kontakt med Trafikverket angående projektet flera 

gånger. Av dem som har varit i kontakt med Trafikverket/projektledaren anger 

de flesta att detta skett via e-post eller genom diskussion med projektledaren 

under möten. Någon har också varit i kontakt med projektledaren via telefon 

eller skriftlig inlämning av synpunkter på möten. Respondenternas fullständiga 

svar återfinns i bilaga5. 

 

 

Figur 13. Om respondenterna varit i kontakt med Trafikverket gällande projektet 
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Webbenkäten avslutades med ett öppet kommentarfält där respondenterna gavs 

tillfälle att lämna övriga kommentarer. I dessa nämns bl a att flera hoppas att 

tågprojektet blir verklighet snarast möjligt och att hänsyn tas till inkomna 

synpunkter: 

”Egentligen bara att projektet startar snabbt, och att ni tar den 

hänsyn ni verkar ta då man lyssnar på er.” 

  Man, 46-65 år 

Några lämnar synpunkter om hur projektet ska utformas och var de anser att 

perrongerna ska ligga. Någon tycker att motiveringen till varför tidsplanen 

fördröjts varit oklar, någon annan lyfter fram att det är bra att projektledningen 

går ut och ”möter verkligheten” och informerar om projektet på det sätt de gör. 

Vad gäller informationen i övrigt har en person synpunkter på en för sent 

anländ informationsbroschyr;  

”Jag tycker att informationen var bra frånsett att ett infoblad låg 

i brevlådan så sent som dagen före den aktuella 

informationsdagen. Det är ju lite sent.” 

  Man, 46-65 år 

…medan en person har önskemål om hur informationen ska hanteras framöver. 

”Informera gärna efterhand som projektet fortskrider, gärna i 

olika etapper och när dessa är klara […]. Sätt upp en lapp på ICA, 

där passerar de flesta.” 

  Kvinna, 46-65 år 

 

4.2.5 Telefonintervjuer 

Intervjuer gjordes med sammanlagt trettio personer, tio personer från tre 

samrådsmöten i projektet Pågatåg Nordost – Hästveda, Tjörnarp och Bjärnum. 

Pågatåg i Tjörnarp 

Tio personer som varit på samrådsmötet i Tjörnarp intervjuades. Av dessa var 

två kvinnor, 66 respektive 69 år gamla, och åtta var män mellan 51 och 80 år. 

Kännedom 

I och med att diskussioner om Pågatågsprojektet pågått i flera år kände de flesta 

intervjuade till det relativt väl. I Tjörnarp finns två engagerade föreningar, 

Sockengillet och Företagarna, som verkar vara knutpunkt för 

kunskapsspridningen. 

”Jag känner till en hel del eftersom jag varit med på möten som 

Sockengillet har haft. De har ju haft möten med kommunen och 

berörda, och sen bor jag granne med en som är väldigt 

engagerad.” 

Man, 51 år 
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I Tjörnarp verkar det vara mycket kunskapsspridning även grannar emellan. 

Många nämnde att de har en granne eller kollega som håller dem uppdaterade 

om läget. Någon nämnde också att det stått en del i tidningen.  

 

Attityder 

Samtliga intervjuade var positiva till projektet. Det kommer att göra det lättare 

att ta sig mot exempelvis Malmö och Kastrup, och de slipper bullerproblem med 

de stillastående tåg som stannar utanför samhället idag. Vissa var positiva, men 

skeptiska till några av de alternativ som ligger framme.   

”Projektet i sig är kanon men utformningen beror ju på vilket av 

alternativen det blir. Om projektet blir enligt det sista de hade 

kan det nog bli bra.” 

Kvinna, 66 år 

 

Påverkan 

Samtliga intervjuade menade att de kommer att påverkas av projektet. Några i 

form av att de kommer utnyttja möjligheten att resa med tåg, någon genom att 

de bor nära järnvägen och kommer att få tätare trafik utanför sitt hus, och någon 

för att hans företags mark kan komma att påverkas. Någon nämnde också att de 

alla kommer att påverkas genom att samhället får ett lyft.  

”Får vi hit Pågatågen kanske det lyfter samhället, vi får bättre 

service och tillbaks en affär.” 

Man, 58 år 

Några av de intervjuade har utnyttjat möjligheten att vara med att påverka i 

projektet. En man skickade ett brev till Trafikverket, där han redogjorde för hur 

han tyckte att projektet skulle utformas. Enligt honom var det just detta förslag 

som presenterades på samrådsmötet.  

Några andra har påverkat genom att vara med i den lokala föreningen, och 

därigenom gjort påtryckningar, medan andra menade att de inte brytt sig om att 

försöka påverka eftersom föreningarna gör det åt dem. Någon menade att han 

gett upp hoppet om att kunna påverka, eftersom den tidigare informationen 

ändrats utan förvarning. 
 

”Initialt försökte man väl påverka, vid de första mötena med 

allmänheten. Då var det ju självklart att tågen skulle stanna, men 

så gick det ett antal månader och det kom en tidningsartikel som 

sa att verken helt ändrat sin uppfattning. Det är inte så 

förtroendeingivande. Då känns det lite meningslöst att påverka.” 

Man, 58 år 

De intervjuade har lite skilda åsikter om vart de ska vända sig om de vill 

påverka. De som varit mest engagerade har arbetat upp kontakter med berörda 

personer inom projektet och skulle vända sig till dessa, andra menade att de 
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skulle ta kontakt med de lokala föreningarna och försöka föra fram sin synpunkt 

den vägen. Utöver detta skulle någon vänt sig till kommunen, medan några 

hänvisade till de kontaktuppgifter som delades ut på samrådsmötet, där det stod 

att man kunde ta kontakt med Trafikverket. 

”Ja, vi fick ju papper om det på mötet. Annars finns ju kommunen 

fortfarande, och så diskuteras det informellt i byföreningen och 

då pratar vi varje gång om vad som händer.” 

Man, 65 år 

 

Upplevelse av att påverka 

Den man som skickat ett brev med ett förslag till Trafikverket fick som svar att 

de tagit emot brevet. Han vet inte vad de gjort med brevet, men han är nöjd med 

att ha fått respons. En man som tidigare arbetat med VA-ledningar framförde 

sin specialkompetens på samrådsmötet. Han upplevde att projektledarna var 

nyfikna på hans synpunkter och att de lyssnade, eftersom han upplevde att han 

bidrog med ny information om hur ledningarna i området var dragna.  

De som varit engagerade via föreningarna upplevde att det blivit lättare att 

påverka och föra fram sina åsikter på senare tid, eftersom de haft kontakt med 

ledningen av projektet i snart 10 år och med tiden byggt upp en relation.  

Flera av de intervjuade menade att det är sammanslutningar av personer, 

snarare än en enskild, som kan påverka projekt av detta slag. Extra stor chans 

trodde någon att man har om man är en sammanslutning som har större företag 

bakom sig. Många av de intervjuade verkade tycka att det fanns utrymme att 

framföra sin åsikt, men var osäkra på om deras synpunkter verkligen hade så 

stor betydelse mot ”de stora bjässarna”. 

”Om jag skulle ringa själv skulle de skriva det på en lapp och 

lägga det åt sidan. Det måste komma från flera på samma gång. 

[…] Det är ju alltid folk som är emot vindkraft och sådant, men de 

får ju inte så mycket gehör från de stora bjässarna, de gör som de 

vill.” 

Man, 66 år 

”Nej egentligen finns nog inget utrymme, det känns inte så. Jag 

tror att det bara är ett spel för galleriet. Det finns ju Sockengillet 

och så, men det känns som att allt är bestämt redan.” 

Man, 54 år 

Många nämnde att det var just deras lokala föreningar som eventuellt skulle 

kunna påverka i projektet, och de intervjuade i Tjörnarp verkade förlita sig på 

att representanterna i föreningarna för fram den gemensamma åsikten.  

Av de intervjuade trodde bara en person att det var skillnad på mäns och 

kvinnors möjlighet att påverka.  
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”Kvinnor är inte så intresserade, det handlar ju mycket om 

teknik. Kvinnorna vill ha tåg lika mycket som männen men de 

kanske inte sätter sig in i hur det fungerar.” 

Man, 58 år 

Övriga respondenter såg inte riktigt varför det skulle vara någon skillnad, mer 

än att det är fler män som tar ordet. 

”Nej det har varit jämnt skägg här, det finns driftiga människor 

av båda könen.” 

Man, 68 år 

Information 

De intervjuade var nöjda med informationen i projektet. Någon berättade att in-

formation har kommit löpande och att det varit många möten i Tjörnarp under 

årens lopp, och att informationen därför varit tillgänglig för den som velat ta del 

av den. Många påpekade dock att projektet skjutits fram flera gånger, vilket gett 

en känsla av att information gällande tidsplanen är svår att lita på.  

”Man blir lite tvivelaktig [tveksam, förf. anm.] när de flyttar fram 

det från 2010 till 2011 och nu 2015.” 

Man, 54 år 

Intervjupersonerna tyckte att informationen kommit i rätt tid, men många 

önskade mer information och fler möten när det finns mer att berätta.  

Många menade också att det är svårt med information i sådana här projekt, 

eftersom det är långa tidsrymder det rör sig om – från det att den första idén 

kommer fram till det att tågstoppet blir verklighet kan det ta tiotals år. Många 

tyckte att det går alldeles för långsamt. 

”Vi vet ju att det är ett 2014 – projekt, men vi tycker att det borde 

gå fortare.” 

Man, 51 år 

Någon nämnde också att han sökt information på Internet, men blivit besviken 

när han kommit till projekthemsidan och inte hittat mer information än den 

som stod i inbjudan till samrådsmötet. 

Den information intervjupersonerna ville ha var i princip när och hur projektet 

fortskrider och realiseras. Många menade att allt var av intresse, all 

kringinformation med kostnader och den tekniska aspekten, så att medborgarna 

kan skapa sig en helhetsbild. Någon var också intresserad av att veta vad 

myndigheterna baserat sina beslut och satsningar på. Han efterlyste till exempel 

statistik om hur mycket resande de tror att det ska generera och hur de ser på 

den framtida utvecklingen av samhället. 

Samtliga intervjuade ansåg att det varit lätt att hålla sig informerad om 

Pågatågsprojektet. Någon nämnde Internet, någon annan de pålästa grannarna 

och en tredje den information som skickats hem. 
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Informationskanaler  

Intervjupersonerna använder alla möjliga kanaler för att ta reda på information. 

Det rör sig om TV, tidningar, radio och Internet - men även mun-till-mun-

metoden med andra boende i byn. Andra menade att de tar reda på information 

om olika saker genom att ringa till kommunen eller andra som kan ha den 

information de söker. 

De flesta föredrog att få information om den här typen av projekt genom möten. 

Det upplevdes mest trovärdigt. Några menade att det var bra om man får 

information på flera sätt, både i tidningar, på Internet (t ex Tjörnarpsbloggen) 

och via direktbrev hem. 

Vad gäller Internet menade flera att det var en bra och snabb informationskanal, 

men som kanske inte passar i alla sammanhang. 

”Det tror jag inte ger så mycket i sådana här samhällen med så 

många äldre. Och det är väl ingen som direkt tänker på det, att 

gå in och titta.” 

Man, 66 år 

Denne man menade alltså indirekt, precis som flera andra intervjuade, att man 

bör bli påmind om att det finns information på Internet. Huruvida 

informationen ska ligga på Trafikverkets webbplats eller någon annanstans 

beror lite på. Någon sade att man inte gick in på olika verks webbplatser och 

läser, utan snarare till lokala sidor såsom Tjörnarpsbloggen. Någon annan 

menade att Trafikverkets webbplats borde vara den mest logiska platsen. 

 

Deltagande vid samrådsmötet 

Flera av intervjupersonerna blev informerade om mötet via grannar eller 

bekanta på orten. Någon fick inbjudan via e-post från en bekant, någon läste det 

på Tjörnarpsbloggen och någon fick inbjudan hem i brevlådan. Några har också 

sett affischer och annonser i tidningarna. Alla utom en fick inbjudan i lagom tid, 

den som inte tyckte det fick inbjudan för långt i förväg.  

”Inbjudan kom lite för långt innan, jag höll på att glömma det.”  

Man, 58 år 

Ingen av intervjupersonerna hade svårt att hitta till samrådsmötet. 

 

Åsikter om mötet 

De flesta ansåg att stämningen på samrådsmötet var god. Någon reflekterade 

över att det var konstigt att mötet var förlagt till en lördagseftermiddag istället 

för en vardagkväll. Två av de intervjuade uttryckte att de var väldigt nöjda med 

mötet, att det var professionellt och välordnat.  

”Det var välordnat; det fanns kaffe och man hade lagt ut stora 

kartor. Jag blev positivt överraskad, jag har inget att klaga på.”  

Man, 51 år 
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Vad gäller den information som gavs finns vissa kritiska röster. Några reagerade 

på att det presenterades ett flertal olika alternativ – varav de flesta var 

bortvalda.  

”De berättade ju om olika förslag och sa att de var förkastade. Då 

undrar man varför de inte berättar det de INTE förkastat. Vad 

det inte blir är man ju inte så intresserad av!”  

Man, 58 år 

Intervjupersonerna tyckte att det var lätt att förstå, men att de olika alternativen 

gjorde att det blev många olika fakta att hålla ordning på. En man var upprörd 

över att det kostar allmänheten pengar att alla dessa förslag arbetats fram, när 

de ändå inte ska användas. Han menade också att det blev för mycket prat om 

förbispår och dragningar, när det enda de egentligen bryr sig om är att få ett 

tågstopp.  

”Förbispåret kan de bygga precis var som helst! Så det förstår jag 

inte vad vi medborgare ska ha invändningar på. Vi vill ju bara ha 

ett tågstopp, jag skiter fullständigt i förbispåret!”  

Man, 54 år 

Någon tyckte att det saknades information om parkeringar och andra praktiska 

saker kring själva järnvägen. 

En positiv kommentar kring informationen på mötet var att det var bra att det 

gavs klara besked – även om publiken inte alltid höll med om informationen. 

Ingen hade invändningar mot materialet; det fanns två olika sorters kartor och 

de var tydliga. En man hade tittat på kommunens kartor inför mötet, och ansåg 

att de inte var alls lika bra som det kartmaterial som fanns på plats.  

Samtliga deltagare ansåg att bemötandet var bra. En man lyfte fram att det var 

mycket trevligt att det fanns kvinnor bland de som ledde mötet, då han menade 

att det gav en mjukare stämning. Ingen ansåg heller att det var svårt att ställa 

frågor – en mikrofon gick runt och den som ville fick ordet.  

”Man fick uttala sina frågor via mikrofon, det ger en helt 

annorlunda mötesdisciplin. Man sitter inte och pratar i munnen 

på varandra och det får en helt annan genomslagskraft. De 

andra tiger stilla då.”  

Man, 68 år 

Någon menade att det var lite svårt att få igång frågestunden, men att det lättade 

när det kom fram kaffe. Någonting som underlättade var att de flesta på mötet 

kände varandra, eftersom det främst var folk från Tjörnarp där. Det gjorde att 

det blev mer lättsamt och öppet för att prata. 

Ingen reagerade på att frågorna inte kunde besvaras. 

Vad gäller deltagandet på mötet menar de flesta av intervjupersonerna att det 

var välbesökt, men att den äldre generationen var överrepresenterad och att det 

var övervägande män. Detta stämmer överens med observationen från mötet. 
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Några reflekterar över att det var ”de gamla vanliga”, dvs den grupp som brukar 

engagera sig i frågor som rör Tjörnarp. Någon tycker också att det är synd att 

barnfamiljerna inte dök upp, eftersom projektet är viktigt för deras framtid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att locka fler deltagare till samrådet menade några att Internet var en bra 

väg för att nå den yngre publiken. Eftersom byn förändrats trodde en man att 

det krävs flera olika kanaler. Ett sätt, menade han, bör man ta kontakt med 

lokala föreningar av olika slag. 

”För 10 år sen fanns post och affärer, då hängde man upp 

affischer och så träffades man där och snackade, men det finns 

inte idag. Idag är enda sättet att annonsera att hänga på en 

anslagstavla. Så i den här typen av samhälle är det svårt för att 

det inte är så många gemensamma aktiviteter där man kan nå 

folk. Det får stå i tidningarna, det finns ju gratistidningar, och 

hänga upp affischer och snacka med de som har de lokala 

bloggarna och möjligtvis i Facebook […]. Man måste försöka med 

många olika kanaler.” 

Man, 80 år 

Sist men inte minst pratade några om att en större lokal borde valts till mötet, så 

att alla intresserade kan få plats.   

 

Övriga aktiviteter 

Av de intervjuade har vissa deltagit i något av de två lokala 

intresseföreningarnas möten kring projektet. De ansåg att föreningarnas möten 

var mer ren information, och att det var mer ”handling” i samrådet.  

”Det här var mer distinkt än mötena i föreningen. Nu sorterade 

man bort de dåliga förslagen och sa vilka man skulle jobba vidare 

med. Så det var klart och tydligt.” 

Man, 68 år 

De som kommunicerat med någon i projektledningen på mötet tycker att 

kommunikationen fungerat bra och att det funnits en lyhördhet. Någon har även 

 
Tips för framtiden 

Ett par idéer kring hur samråden skulle kunna utvecklas framkom ur intervjuerna.  

• Att framtida möten bör vara mer ”rakt på sak”.  

• Att all information som finns ska föras fram. 

• Att lägga mötet på en tid då alla kan komma. De vet dock inte om det 

innebär att en lördag, som det var i detta fall, var bra eller dåligt.  

• Att det bör hållas fler möten, så att det inte blir någon ryktesspridning 

mellan informationstillfällena.  

•  
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kommunicerat med dem vid andra tillfällen och anser att det hela tiden fungerat 

bra och att de alltid välvilligt ställt upp och svarat på frågor. 

 

Pågatåg i Hästveda 

Tio personer som varit på samrådsmötet i Hästveda intervjuades. Av dessa var 

två kvinnor, 66 respektive 68 år gamla, och åtta var män mellan 54 och 79 år.   

Kännedom 

De flesta av intervjupersonerna är engagerade och har känt till projektet länge. 

Någon har deltagit i politiska referensgrupper, flera har fått information genom 

den lokala intresseföreningen där det finns en man som lyfts fram som särskild 

eldsjäl. Denne eldsjäl berättade att han i sin tur hållit sig informerad via 

kontakter på kommun och regionpolitiker. En person nämnde att han enbart 

fått den information som gavs på samrådsmötet, annars verkar flera - förutom 

via mötet - läst om projektet i tidningen. 

”Det har varit möten i föreningen. Man har lagt ner mycket 

arbete på att få information. Vi har också fått möjlighet att 

diskutera på mötena. Så har det ju varit mycket information via 

tidningar.” 

Man, 79 år 

Attityder 

De intervjuade var positiva till att det ska komma Pågatåg till Hästveda – det ses 

som positivt för samhället eftersom det lockar turister och blir smidigare att ta 

sig till bl a Hässleholm och Malmö/Lund. Det som bekymrade vissa var att 

bussarna kan komma att dras in. 

”Jag är positiv till om man får tåget till byn men negativ till att 

man drar in alla bussarna. Det bor ju människor utanför 

samhället längs vägen och i skogarna, och de måste ju ha 

bussen.” 

Man, 71 år 

Något annat som uppfattades som negativt var att tågen eventuellt kommer att 

gå till Hässleholm, och att man sedan får byta där för att ta sig vidare på sin 

resa. Detta var många besvikna på, eftersom de trodde att de skulle kunna åka 

direkt till Malmö. För någon var detta så avgörande att den tidigare positiva 

inställningen till hela projektet vacklande. 

”Vi trodde först att man skulle kunna åka direkt till Malmö, men 

nu ska man visst byta i Hässleholm. Det är jättekasst. Jag tror på 

att låta bussarna gå istället. Kostnaden för detta är ju enorm. För 

de pengarna kan man köra buss i 20 år!” 

Man, 67 år 

Påverkan 

Samtliga intervjuade ansåg att de kommer att påverkas av Pågatågsprojektet, de 

flesta på så vis att de kommer att börja åka tåg i större utsträckning än idag. 
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Någon påpekade också att han kommer påverkas genom att värdet på hans 

fastighet kommer att öka. Han nämnde även att många som tänkt flytta avvaktar 

tills tågen kommit, så att de får ut mer pengar vid försäljningen av huset. En av 

intervjupersonerna berörs eventuellt mer direkt, genom att perrongen kommer 

att ha inverkan på hans tomt4.  

Flera av de intervjuade har utnyttjat möjligheten att vara med och påverka. 

Vissa menade att de varit pådrivande för att projektet överhuvudtaget ska bli av. 

En man har påverkat genom sitt yrke, då han suttit i kommunledningen ändå 

tills för två år sedan. 

”Jag har ingått i ett nätverk med Ikea och Finnja betong och varit 

med på resan om att pådriva processen om att politiker ska fatta 

beslut och att tillstyrka och genomföra. Så vi jobbar på egen 

hand.” 

Man, 65 år 

”Jag har arbetat politiskt men inte personligen försökt påverka. 

Det är att vi försökt påverka genom referensgruppen, vi har 

försökt påverka beslutsfattarna. Vi i partiet fattar egna beslut och 

för vidare till våra organ.” 

Man, 71 år 

Flera av de intervjuade nämnde också att de själva inte aktivt försökt påverka, 

eftersom de har dessa eldsjälar i samhället, som driver på frågan för allas bästa. 

Någon nämnde också att de själva försökt påverka genom att framföra sina 

synpunkter på mötet.  

 

Upplevelse av att påverka 

De flesta som försökt påverka projektet menade att det känts bra och att de 

blivit positivt bemötta. Någon menade att det känns bra att få framföra sina 

åsikter, men huruvida de tas på allvar var oklart.  

”Vi hoppas att man lyssnar på det. Det är klart man försöker 

påverka om man kan, sen hoppas man innerligt att de tar till sig 

de synpunkter som kommer in.” 

Kvinna, 66 år 

Några tog också upp tidsåtgången – att en synpunkt man haft inte syns förrän 

efter väldigt lång tid. Detta upplevs vara ett problem i systemet, som borde 

kunna byggas bort. Någon menade också att det givetvis ska finnas möjlighet att 

påverka, men personen var osäker på huruvida det verkligen var möjligt när 

projektet redan kommit så långt. En negativ röst menade att han inte fick gehör 

för den synpunkt han fört fram på samrådsmötet – en av tjejerna noterade hans 

åsikt samt namn och telefonnummer, sedan var det inget mer med det. 

                                                           
4 Denna synpunkt framkom även i webbenkäten.  
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Flera av intervjupersonerna ansåg att det fanns goda möjligheter att påverka. 

Det handlar om att förvissa sig om att ens synpunkter når fram. De trodde även 

främst att det var i början av processen möjligheten fanns. 

Flera av de intervjuade ansåg att det var olika lätt för olika personer att påverka. 

Det handlar bl a om intresse, hur lätt man har för att uttrycka sig och vilken 

position man har. Framförallt verkar det vara lättare om man är ett par personer 

som delar åsikt som går ihop. 

”Det är nog lättare för intresseföreningen än för enskilda. Han 

som är ordförande har ju talets gåva och kan framföra det.” 

Kvinna, 68 år 

Det rådde delade meningar kring huruvida det var någon skillnad på mäns och 

kvinnors möjligheter att påverka sådana här projekt. Mer än hälften av de 

intervjuade trodde inte att det var någon skillnad. Bland dessa fanns de två 

intervjuade kvinnorna. En man menade att män har en fördel, men att det beror 

på att det främst är män som engagerar sig. En annan man föredrar att yttra sig 

för både sig själv och sin fru, eftersom hans röst som man tas mer på allvar. 

”Dessvärre lyssnar de nog mer på män än kvinnor. Det är min 

uppfattning, tyvärr. Hade min fru sagt någonting hade de lyssnat 

mindre på henne än om jag säger det. Därför yttrar jag mig.” 

Man, 54 år 

Flera av de intervjuade sade sig veta exakt vart de skulle vända sig om de vill 

påverka. Vissa har genom sitt engagemang eller yrke arbetat upp kontakter med 

politiker och andra inblandade. Av övriga sade flera att de skulle vända sig till 

intresseföreningen, andra har sett kontaktuppgifter till projektledaren i kallelsen 

till samrådsmötet, eller fått dessa uppgifter på själva mötet. En kvinna nämnde 

att hon inte visste på rak arm vart hon skulle vända sig, men att hon lätt kunde 

ta reda på det via Internet om hon skulle behöva. 

 

Information 

Gällande den allmänna informationen i projektet tyckte vissa att informationen 

kommit för sent – men samtidigt tyckte några att det känns som att projektet 

fortfarande är långt in i framtiden. Någonting som irriterar var att man 

uppfattat att projektet skjutits upp flera gånger, då med ett eller flera år i taget. 

De hade hellre önskat korrekt information från början. 

”Man blir lite irriterad när man första sa att det skulle bli 2010, 

sen 2011 och nu är man uppe i 2013. Det är ett irritationsmoment, 

det är ju 5-6 år sedan intresseföreningen började med detta.” 

Kvinna, 68 år 

En man var upprörd och känner sig lurad, eftersom han på mötet fick 

uppfattningen om att allting redan var bestämt. Han syftade på den nya 

information som framkom på samrådet – att tågen bara skulle gå till 

Hässleholm, och inte till t ex Malmö. En kvinna undrade varför det kommit upp 
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nya alternativ på mötet, som enligt hennes mening var sämre än de tidigare 

alternativen. Annars ansåg några att den allmänna informationen kring 

projektet varit bra, och att om det är någon information man saknar, så får man 

helt enkelt ta reda på det. 

Det rådde delade meningar kring huruvida informationen varit lätt att förstå. En 

man tyckte att det bitvis varit komplicerat, och tog ett exempel från samrådet: 

”Det är inte så lätt att förstå. Det är en förstudie som eventuellt 

skulle leda till, ja vad det nu var, järnvägsutredning eller 

någonting. Det kunde leda till en utredning eller till att man inte 

behövde den här utredningen. Det var lite svårt att förstå, vad 

som var vad.” 

Man, 54 år 

En av de drivande männen i intresseföreningen tyckte att det känns som att det 

lagts ner onödiga skattepengar på att utveckla skisser som enligt honom känns 

passé, eftersom det är sådana skisser de redan lämnat synpunkter på. Han 

menade att föreningens synpunkter borde ha hörsammats innan dessa skisser 

togs fram.  

Två personer nämnde att de saknade viss information. Den ena hade önskat 

information om var de redan fattade besluten, och de beslut som ska tas i 

framtiden, kan överklagas och vem som i så fall har rätt att överklaga. Den andre 

personen trodde att många förväntat sig mer information om vad som ska hända 

med det gamla godsmagasinet i Hästveda, eftersom det ryktas att det kommer 

att rivas för att bereda väg för järnvägen. 

Alla intervjuade utom en ansåg att det varit lätt att hålla sig informerad. Många 

menade att det främst beror på den engagerade intresseföreningen, som gärna 

delat med sig av sin information. Den som inte tyckte att det varit lätt syftade på 

att den Internetadress han i samband med mötet fått till projekthemsidan, var 

felaktig. 

Vad är det då för information de intervjuade vill ha? För många verkar 

öppenheten vara det viktigaste – att de vet vad som händer, hur de kommer att 

påverkas, vad som planeras och hur man tänker. Några lyfte fram att det var 

viktigt att den information man sprider var väl underbyggd. Alla tänkbara 

alternativ ska tas upp och diskuteras för att öka trovärdigheten. 

”Och att man tar upp alla alternativ och inte avfärdar dem direkt 

med en konsekvensbeskrivning eller så. Även om det inte är 

genomförbart, bör man ta upp det och berättar anledningen. 

Annars får man ingen trovärdighet.” 

Man, 64 år 

Vissa tyckte att det är viktigt att få veta vilket utrymme det finns att påverka i 

projektet. Många ville också ha information om vad som kommer att hända 

runtomkring järnvägen; vilkas tomter kommer beröras, var kommer det finnas 

parkering? Några ville också ha information om tågen och hur täta avgångarna 

kommer att vara. 
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Informationskanaler  

Vilka informationskanaler intervjupersonerna använder varierar något. TV, 

radio och tidningar nämns av flera. Någon nämnde också direktreklam, och att 

relevant information kom ifrån intresseföreningen. 

”Är det något viktigt för samhället så får vi veta det av 

intresseföreningen. Han har ett möte varannan månad ungefär.” 

Man, 72 år 

I Hästveda finns också ett servicekontor där de har en anslagstavla, vilken 

fungerar som en bra informationskanal. Intervjupersonerna ansåg att möten och 

direktutskick var bästa sätten att bli informerad på. Någon nämnde även 

Internet, men där krävs att man redan vet om projektet för att aktivt gå in och 

titta.  

Trots att några av respondenterna använder Internet, verkade det inte vara en 

viktig kanal för dem. Möjligtvis kan detta hänga samman med att de flesta är av 

den äldre generationen. Många menade dock ändå att Internet är en bra kanal 

för att sprida information eftersom många i samhället har tillgång till det och att 

det är ett snabbt sätt att få ut information. Någon påpekade dock att det är 

viktigt att inte glömma att det fortfarande finns de som inte har Internet, vilka 

måste nås via andra kanaler. De trodde främst att Internet är bra om man vill 

engagera ungdomar.  

En person tyckte att Trafikverkets webbplats är svår att hitta på – kanske 

färgades detta av att den direktadress till Hästvedaprojektet han fått inte var 

korrekt, så att han tvingades aktivt leta upp sidan. Annars trodde någon att 

Trafikverkets webbplats skulle kunna vara en lämplig sida att informera på – det 

viktigaste är att informationen är samlad och uppdaterad. 

”Trafikverkets webbplats kan vara bra med då måste man jobba 

som ett stuprör, att de samverkar så det hänger ihop (…) jag 

efterlyser en samlad uppdatering och samverkan.” 

Man, 64 år 

Deltagande vid samrådsmötet 

De flesta fick inbjudan till samrådsmötet via postutskick och tyckte att det var 

ett bra sätt att bli inbjuden på. Några menade att inbjudan kom från flera håll – 

både genom annonser, kallelse på posten och genom intresseföreningen eller 

grannar. Kallelsen via posten menade någon bör vara utformad som en 

informationsfolder, så att man får lite kött på benen inför mötet. De som fått 

inbjudan i brevlådan fick inbjudan ungefär en vecka innan, vilket upplevts som 

lagom. En man var dock upprörd för att han fick sin inbjudan så sent – dagen 

före mötet. Mannen var även besviken för att detta innebar att han gjort planer 

för kvällen, vilket gjorde att han inte kunde gå på Öppet hus om projektet, som 

ägde rum på precis före mötet.   

”Det kom dagen innan mötet och det är jag mycket tvivelaktig till. 

Det tycker jag är riktigt dåligt. Visst, de sa att de annonserat i 

tidningen men man kan inte räkna med att folk läser en tidning! 

Jag känner många som inte har Norra Skåne (…). Det påtalade 
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jag på mötet, de skyllde på en uppdatering av datasystemet på 

Trafikverket. Men vet man att ett sådant kommer så vet man att 

det också är strul på gång.” 

Man, 54 år 

Ingen av de intervjuade hade några problem med att hitta till möteslokalen. Det 

hölls i en lokal i Hästveda som ofta används för liknande ändamål. 

 

Åsikter om mötet 

Det rådde delade meningar om samrådsmötets kvalitet. Någon uttryckte att det 

var mer en frågestund än ett samrådsmöte, någon annan att framställningen var 

lam och att det inte var någon ”stuns” i mötet. Några nämnde att det var dåligt 

organiserat och att informationsmaterialet inte räckte till alla.  

”Mötet var dåligt organiserat. Det började med att man kommer 

dit precis i tid, typ 5 min innan, och då är har de lagt ut kartor 

och grejer på ett antal bord i lokalen, där det förväntas att man 

ska sitta. Men då fanns inte plats för oss som kom ’just in time’! 

Så vi hade inga kartor att titta på, och se på projektionsbilden var 

heller inget bra, man fick ingen uppfattning om det hela då. Sen 

var det paus och då sprang folk för att hämta kaffe, då kunde 

man smyga sig fram och titta tills de kom med sin fika och 

motade bort en.” 

Man, 54 år 

En man påpekade dock att det faktiskt fanns fler kartor – det fick de veta när de 

skulle lämna mötet. De som satt längst bak utan kartor fick alltså nöja sig med 

att lyssna, istället för att någon gick och delade ut det material som fanns så att 

alla kunde ta del av det. Han föreslog att materialet annars hade kunnat delas ut 

i entrén i samband med att de hälsades välkomna. 

Någon var också kritisk till att inbjudan gällt samråd om ett Pågatågsprojekt, 

när det på mötet visade sig att det skulle handla om Krösatåg5. Några menade 

också att mötet skulle ha hållits tidigare om det som behandlades på mötet 

skulle kunna påverkas. 

Vad gäller innehållet i informationen på mötet menade flera dock att den 

information mötet syftade till att förmedla inte missuppfattades, utan gick hem 

helt och hållet. Även om alla inte höll med om det som sades, så var det klart och 

tydligt framfört. Några av de intervjuade menade dock att det lades tid på frågor 

som inte kändes relevanta i just detta skede. 

”På mötet blev det mycket diskussioner om perrongens placering, 

men det har vi ju diskuterat på andra möten […] och det borde 

beaktats på mötet så man inte la tid på det i onödan.” 

Man, 65 år 

                                                           
5 Denna besvikelse handlar framförallt om att man upplever att Hästveda inte binds tätare till resten av Skåne som 

man önskat, utan snarare till Småland. Se även avsnitt 3.1.2  
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”Mötet kom sedan att handla mer om trafiken, och det var inte 

rätt människor där som skulle ta den diskussionen, mer än 

möjligtvis Skånetrafiken. Det var inte det mötet skulle handla 

om.” 

Man, 64 år 

Flera ifrågasatte också vilka alternativ som diskuterades. En kvinna menade att 

det tidigare fanns fler förslag, och att de som presenterades nu bara innehöll 

problem. 

”De sa att det fanns fler förslag, varför visade de då förslagen 

som var problem? Det fanns ju tidigare ett förslag där man la 

spåren längre bort, där det inte finns några fastigheter, men det 

visade man inte. Vi hoppas att det blir fler informationsmöten 

kring det.” 

Kvinna, 66 år 

Slutligen efterlyste en engagerad man i intresseföreningen ett ”tajtare” samråd. 

Han menade att presentationen var ”tafflig” och att den inte gav någon bild av 

helheten. Han frågade sig när de ska få tillfälle att tycka till om projektet som 

helhet – med fysisk planering av tunnlar och vägar - och inte bara de 

presenterade alternativen. Han ansåg att presentationen skulle ha breddats, så 

att inte Trafikverket och kommunen arbetar i ”olika öar”, som han upplevde att 

de gjorde nu. 

”Det var som att man jobbade i olika öar; kommuner för sig, 

gamla Banverket och Trafikverket för sig. Vi skulle vilja se en 

samordnad bild, en integrerad bild med den fysiska planeringen.” 

Man, 65 år 

Vad gäller materialet anser några att det var riktigt bra med rejäla kartor, 

ritningar och beskrivningar. De var lätta att förstå, men någon hade gärna sett 

simuleringar gjorda med nyare teknik i 3D.  

Bemötandet upplevdes som positivt. Några klagande dock på att en man från 

Skånetrafiken varit mindre tillmötesgående. 

”Där fanns faktiskt två riktigt trevliga flickor, de tog verkligen till 

sig vår kritik. För vi var ju riktigt förbannade men de var trots 

det riktigt trevliga! Men han från Skånetrafiken var oerhört 

arrogant, snudd på oförskämd.” 

Man, 72 år 

Klimatet för att ställa frågor var öppet och några upplevde stämningen som 

optimistisk, trots att det alltid är någon som ”kurrar”. Några påpekade dock att 

det främst var ett fåtal röster som hördes, vilket kunde göra att den egna frågan 

inte fick ställas när det skulle varit lämpligast. 
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”När det var frågestund försökte de hålla koll på vem som ville 

uttala sig och jag ville ställa en fråga, men som vanligt är det 

alltid ett par stycken som gapar på sådana här möten. Då får 

man sitta en lång stund och tänka på vad man ska fråga om och 

ofta blir det en lång utveckling åt något annat håll då.”  

Man, 54 år 

Överlag tyckte intervjupersonerna att frågorna kunde besvaras och att de som 

höll i mötet delade med sig av den information de hade. Det som inte kunde 

besvaras direkt lovade de att ta reda på och presentera på nästa möte. 

Vad gäller deltagandet på mötet tyckte flera att mötet var relativt välbesökt. 

Uppfattningen om deltagarna var att det var övervägande män, och främst äldre 

sådana. Detta stämmer överens med vår observation från mötet.  

”Det är pensionärsmaffian, det är de som springer på de här 

mötena.” 

Man, 54 år 

De flesta tyckte inte att någon särskild saknades på samrådsmötet. Någon 

nämnde att han gärna sett fler representanter från kommunen och fler politiker, 

exempelvis någon från kollektivtrafiknämnden. En annan menade att han gärna 

sett att det kom två representanter från varje företag eller organisation, så att de 

kan fylla i varandra om den ena missar någon information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

För att nå fler målgrupper trodde flera av de intervjuade att det gäller att få folk 

att förstå att det är ett viktigt ämne som behandlas. De oroade sig framförallt för 

den yngre generationen, som är stressade och helt enkelt inte tar sig tid. En man 

menade att det här var ett genomgående problem på sådana här möten. 

”Någonstans får man ju dra gränsen, man kan ju inte hämta folk 

och skjutsa dem dit. Man måste ha personligt engagemang 

också.” 

Man, 70 år 

Övriga aktiviteter 

De flesta har deltagit i andra aktiviteter gällande Pågatågsprojektet, främst 

genom intressegruppen. Dessa möten har dock rört Hästveda som helhet, men 

Tips för framtiden 

De tips inför framtiden intervjupersonerna framförde kan sammanfattas i följande punkter: 

 Att mötena, och arbetet med projektet som helhet, bör vara ett integrerat 

samarbete mellan kommunerna och Trafikverket. På så vis skulle det vara lättare 

för publiken att få en samlad bild av projektet.  

 Att kontrollera högtalarsystemet inför varje möte – ”det är vanlig, enkel 

mötesteknik”.  
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Pågatågsprojektet har givetvis varit en viktig punkt på många möten. Någon 

gång har representanter från kommunen och övriga nyckelpersoner kallats in 

för att informera på dessa möten. I jämförelse med samrådsmötet ansåg dock 

flera att intresseföreningens möten inte varit lika fyllda av information och 

expertis. 

”De andra har inte haft samma expertis, då har det varit mer 

politiska viljor och ekonomi. Mer praktiska frågor. Här fick vi ju 

reda på mer detaljer, konkret.” 

Man, 71 år 

Ett annat möte i Hästveda som några närvarat vid har varit tillägnat hela 

projektet Pågatåg Nordost. 

Eftersom flera av intervjupersonerna varit engagerade i projektet på olika sätt 

har de också kommunicerat med projektledningen. En man har efterfrågat 

ritningar och underlag, vilket erhållits utan problem. En man diskuterade tågens 

rutt med ”en av järnvägskillarna” efter mötet, men upplevde att det var 

enkelriktad kommunikation från den andres sida. Intervjupersonen ansåg att 

järnvägskillen var tillmötesgående, men att det inte gick att resonera med 

honom. 

 

Pågatåg i Bjärnum 

Tio personer som varit på samrådsmötet i Bjärnum intervjuades. Av dessa var 

fyra kvinnor mellan 40 och 74 år, och sex var män mellan 41 och 72 år.  

Kännedom 

De flesta som var på samrådet tyckte sig inte ha någon större kännedom om 

Pågatågsprojektet. De menade att de fått större delen av sin kunskap vid 

mötestillfället.  

”Jag vet bara att det ska komma hit Pågatåg, från den 

informationen vi fick på mötet. Jag tror inte det varit någonting i 

tidningen, men det här är ju sådant vi pratar om i Bjärnum.” 

Man, 49 år  

Det framkommer i citatet även att samtal Bjärnumsbor emellan är en viktig 

kunskapskälla. Andra har utöver mötet läst om projektet i tidningen, men den 

in-formationen var enligt de intervjuade inte särskilt detaljerad. En man 

nämnde även att han sett en informationsskylt på stationen i Bjärnum. 

”Jag vet inte om det varit så mycket information innan mötet. 

Bara att tidningarna skrivit. Sen kom det ju upp en skylt vid 

stationen i Bjärnum, den kom redan i somras. Där fick man reda 

på vad som var på gång.” 

Man, 41 år 

Ett par personer ansåg sig dock vara väl insatta, de flesta av dessa genom sitt 

engagemang i intresseföreningen. Andra nämnde att de inför mötet fått 

prospekt om projektet hem i brevlådan. 
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Attityder 

Det rådde delade meningar om Pågatågstoppet i Bjärnum – åsikterna skilde sig 

åt personer emellan, men flera personer berättade även att de var kluvna. Det 

som sågs som negativt var att det kommer att bli sämre bussförbindelser. 

”Det är delat efter mötet. Det är bra för vissa, mindre bra för 

andra. Bussarna kommer ju dras in och mellanstationerna 

försvinner.” 

Man, 72 år 

”Vi har det så bra, det är 28 bussturer om dygnet mellan Vittsjö 

och Hässleholm, det är helt fantastiskt. Det är en stor 

försämring.” 

Kvinna, 74 år 

Det var dock ingen hejd på glädjen vissa känner inför det kommande 

Pågatågstoppet: 

”Jag älskar att det ska komma Pågatåg till Bjärnum!” 

Kvinna, 52 år 

En av de intervjuade äger mark som kan komma att bli direkt berörd av 

projektet, men han verkade inte bekymra sig särskilt mycket om det eftersom 

han ansåg att projektet som helhet var bra för Bjärnum. 

 

Påverkan 

Alla respondenter angav att de kommer att påverkas av det nya Pågatågstoppet. 

De flesta menade då i bemärkelsen att de kommer att utnyttja tågtrafiken, men 

vissa tänkte även på att värdet av fastigheterna kommer att öka. 

”Ja, jag kan till och med tänka mig att sälja bilen. Min mark 

kommer ju inte att påverkas direkt, men det kommer… tomten 

kommer att vara ganska attraktiv.” 

Kvinna, 52 år 

Flera av intervjupersonerna berättade att de själva varit med och påverkat 

projektet. Några gjorde det på samrådsmötet. En man som var på mötet har för 

avsikt att försöka påverka genom att framföra sin förenings gemensamma 

ståndpunkt genom att i efterhand skicka in en skrivelse. 

”Jag har tänkt skicka in någonting kollektivt från 

pensionärsföreningen. Jag ska ta upp det på ett av våra möten 

och se vad de tycker. Och sen skicka en skrivelse.” 

Man, 72 år 

En annan man berättade att han påverkat genom att han lämnat in skriftliga 

synpunkter från sig och sin fru på samrådet: 
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”Ja, jag fyllde i lite önskemål och idéer från mig och min hustru, 

vi hade pratat om det hemma och jag ringde henne under pausen 

också. Det fanns blad man kunde fylla i med synpunkter och det 

tog jag chansen att göra.” 

Man, 58 år 

I övrigt verkade inte alla intervjuade helt säkra på vart man ska vända sig om 

man vill påverka. De flesta berättade att de visste att det var Trafikverket och att 

de fick information om detta på mötet, men någon angav att han hade börjat 

med att höra av sig till Skånetrafiken, för att sedan bli lotsad därifrån om de inte 

var rätt kontaktenhet. Någon annan sade att hon skulle ha vänt sig till den lokala 

föreningens ordförande, så att han kunnat hjälpa henne. Att ta kontakt med 

politiker nämndes också som en möjlighet.   

 

Upplevelse av att påverka 

Hur upplevde då dessa personer att det var att vara med och påverka? De som 

enbart framförde synpunkter på mötet tyckte att det kändes bra, mycket 

beroende på det positiva bemötandet. Även de andra tyckte att känslan av att 

vara med och försöka påverka var positiv, eftersom de då fått framföra sin åsikt 

och gjort det de kunnat för att göra sin röst hörd. 

Mannen som lämnade in skriftliga synpunkter från sig och sin hustru uttryckte 

osäkerhet kring vad som kommer ske med hans synpunkter. Han kände dock att 

det var viktigt att få tillfälle att framföra sina åsikter. 

”Det är ju som om man står vid en hög mur, och så kastar man 

någonting över muren utan att veta var det hamnar. Men man 

hoppas ju att någon snappar upp något litet frö där. Har man 

gjort de, så kan man i alla fall inte sitta och gnälla över det sen.” 

Man, 58 år 

Kvinnan som skickade ett brev i efterhand hade vid intervjutillfället inte fått 

någon respons på synpunkterna, och förväntade sig inte att få det heller. Hon 

drog paralleller till ett tidigare vägprojekt i området (väg 217), då hon framförde 

sina åsikter men kände sig totalt överkörd eftersom utgången blev motsatt det 

hon och flera andra ville. Hon hoppades på bättring i Pågatågsprojektet. 

”Ibland känns det som att de ska ha samråd bara för samrådets 

skull, men egentligen lyssnar de inte. Det var min uppfattning 

med Vägverket så jag hoppas det blir bättre nu, att de verkligen 

lyssnar på vad folk säger och tar hänsyn till det. Så att det inte är 

en produkt de gjort där uppe och att de sen kör över huvudet på 

oss.” 

Kvinna, 74 år 

De intervjuade upplevde att det fanns möjlighet att påverka projektet. En man 

framförde att det ju bör finnas möjlighet eftersom det än så länge enbart är 

förslag som presenteras och att ingenting är bestämt. Några trodde att det 
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främst var sammanslutningar av människor som har effekt, men att det är 

svårare för en enskild privatperson – om man inte är politiker. 

”Det underlättar ju fler man är. En sammanslutning av idéer 

måste ju väga tyngre än enskilda.” 

Man, 58 år 

”Jag är inte politiskt aktiv, det är väl mest de som kan. Så det vet 

jag inte om jag skulle kunna. Privatpersoner har inte så stort 

genomslag.” 

Man, 67 år 

Någon nämnde också den lokala förening av boende som i Bjärnum är 

engagerade i Pågatågsfrågan. Eftersom ordföranden i föreningen är engagerad 

får de uppfattningen att projektledningen lyssnar på honom. En av personerna 

som nämnt detta berättar att hon sitter tyst i föreningen så länge hon inte har 

någon särskild synpunkt. Hon verkar känna sig trygg med att låta föreningen 

hantera frågan.  
 

”Vår ordförande är en ganska auktoritär man, så det är skillnad 

på om han kommer eller om t ex jag säger nå’t. Jag är en lätt 

försynt, medelålders kvinna.” 

Kvinna, 49 år 

I övrigt ansåg flera av de intervjuade att det är olika lätt för olika personer att 

påverka. Det är lättare att påverka om man är markägare eller bor nära 

projektplatsen, trodde vissa. Andra trodde, vilket även avspeglas i citatet ovan, 

även att det spelar in om man är man eller kvinna.  

”Tyvärr har det betydelse. Det är fruktansvärt irriterande och jag 

tror inte att någon skulle erkänna att det var så, för då skulle 

man begå tjänstefel.” 

Man, 58 år 

Information 

Några av intervjupersonerna hade inga särskilda kommentarer kring den 

allmänna informationen i projektet, eftersom de i princip enbart fått 

information på mötet. De ansåg att mötet legat rätt i tiden – det är ju så långt 

kvar tills projektet blir av – och kände inte att någon särskild information 

saknats. En person framhöll att det inte är bra att lägga mötet för tidigt, 

eftersom det måste finnas information att komma med.  

”Man måste ha lite kött på benen för att kunna framföra 

någonting.” 

Kvinna, 52 år 

En man menade att det kommit mer information den senaste tiden, men att det 

troligen berott på att man nu vet mer om hur projektet ska bli och därför har 

någonting att informera om. En annan man ansåg att det var bra att man har så 
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gott om tid på sig i projektet, så att alla instanser kan hänga med. Han var nöjd 

med informationen, men ansåg att det aldrig kunde bli för mycket. 

”Det är alltid trevligt att få reda på det och att man inte blygs 

med detta, att man sätter upp skyltar och så. Det kan aldrig bli 

för mycket. Informationen flödar!” 

Man, 58 år   

Någon ansåg dock att informationen inte varit konsekvent. Viss information har 

kommit som plötsliga överraskningar, vilket inte alltid upplevts som positivt. 

”Jag tyckte att de på mötet gick emot det de sa första gången. De 

var inte konsekventa, de kanske informerar det de tror att folk vill 

höra, och sen gör de tvärtemot.” 

Kvinna, 49 år 

 

”Vi visste ju om att det skulle komma Pågatåg, det har vi vetat 

länge. Men det var nytt på mötet att de skulle dra in så många 

bussar. Det kom som en kalldusch. Men det var bra att de talade 

om det nu flera år innan det ska iscensättas.” 

Kvinna, 74 år 

Ingen tyckte att informationen var särskilt svår att förstå. En kvinna som 

tidigare varit aktiv som politiker trodde dock att hennes tidigare roll kan ha gjort 

det lättare för henne än för gemene man att få full förståelse för handlingarna 

och hur processen går till. 

Den markägare vars mark eventuellt blir berörd var dock missnöjd med att inte 

ha blivit kontaktad personligen. 

”Ingen har ens varit inne och pratat med oss […] de har gått 

omkring här runt min mark men ingen har knackat på.” 

Man, 49 år   

Anledningen till att intervjupersonerna var intresserade av information om 

projektet var att det var någonting som kommer att beröra deras tillvaro. Någon 

nämnde att det var viktigt för att det blir lättare för hennes barn att ta sig till 

skolan i Hässleholm, någon för att det blir smidigare att ta sig till Malmö, och 

andra för att det är gynnsamt för Bjärnum som samhälle. 

”Det rör hela byns överlevnad och hur det kommer bli. Samhället 

kommer att stiga i värde.” 

Man, 56 år 

Oavsett anledning märktes det tydligt att det finns ett stort intresse för 

information om Pågatågsprojektet. 

Ingen av de intervjuade ansåg att det varit svårt att få tag på information om 

projektet. Däremot har viljan att inhämta information varit bristande. Flera 

personer sade att de fått den information de behövt och att de säkert kunnat ta 
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reda på mer om de hade velat engagera sig djupare – ”har man velat har man 

kunnat ta reda på det”. Någon nämnde att det ju finns information på Internet. 

Vad är det då för information de intervjuade vill ha? De lyfte fram flera frågor 

som kändes intressanta för dem. Vissa tyckte att allting som rör projektet var 

intressant, andra tyckte att fokus ska ligga på tidsplan eller information om den 

framtida trafiken och stationsbyggnadens lokalisering. Även mer praktiska 

frågor, som t ex var stationen ska ligga, var tågen stannar och hur ofta de 

kommer att gå, var av intresse. 

”Nu skulle jag vilja att man la fokus på att ha en tidplan. Det 

skulle vara bra för alla, en nedräkning. Då blir det verkligt.” 

Man, 58 år 

Den f.d. politikern lyfte fram att hon tyckeratt det måste vara tydlig information 

om hur det kommer bli i förhållande till t ex markägare, så att folk inte oroar sig 

i onödan. Samma sak ansåg hon gäller eventuella indragningar av bussturer. 

Hon var även intresserad av finansiering och kostnader kring projektet, men 

insåg att det var någonting som kanske inte intresserar alla. 

”Just att inte ge falska förhoppningar och så utan vara tydlig 

med hur det ska vara. Sedan tycker jag att kostnader och så är 

intressant, men det är det kanske inte för andra. Det är ju trots 

allt våra skattepengar och det tror jag folk glömmer bort.”  

Kvinna, 52 år 

Även information om projektalternativens konsekvenser intresserade 

intervjupersonerna. En kvinna tyckte också att det var viktigt att projekten inte 

förskönas, utan att man får information om både de negativa och positiva 

sidorna.  

”Både för- och nackdelar, kanske mest nackdelar. Vad man 

tänker och hur man löser det. Om de tar något annat alternativ 

istället, vad får vi då?” 

Kvinna, 40 år 

 

Informationskanaler  

Alla utom två av respondenterna angav att de håller sig informerade via 

papperstidning. En av dem som inte läser papperstidningen svarade dock att 

han läser tidningen på Internet. De flesta nämnde också att de nyttjar Internet 

som informationskanal, vilket även gäller de allra äldsta i gruppen. Ett par 

personer nämnde radio, annars var det TV som gällde – men där sägs sällan 

särskilt mycket om lokala nyheter. 

I övrigt tog flera intervjupersoner själva reda på information om vad som händer 

genom att prata med folk i omgivningen eller att ta kontakt med någon 

organisation som har kunskap i frågan. 

”Tja… radio, TV, Internet. Sen ringer jag till kommunen eller 

Skånetrafiken eller vad det nu kan vara om det är någonting. Jag 
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är van att söka information så jag ser till att hitta det jag vill 

veta.” 

Kvinna, 52 år 

De flesta av intervjupersonerna ansåg att möten var bästa sättet att få 

information om den här typen av projekt. En av de intervjuade formulerade det 

som så, att ett möte innebär direkt kommunikation mellan de som berörs av 

projektet och de som har hand om projektet; en möjlighet att formulera sina 

åsikter. Förutom möten nämndes tidningen som en bra kanal om man vill nå 

många, men några sade att det främst är de äldre som läser tidningen från pärm 

till pärm. Genom tidningen blir det även svårare att få till en direkt debatt. 
 

”Man når ju ut till fler om man skriver det i lokalpressen, men då 

blir det ju ingen debatt.” 

Man, 58 år 

Många nämnde också att Internet är en bra kanal för att nå den yngre publiken. 

En kvinna menade dock att en kombination är bäst om man vill nå ut till så 

många som möjligt. 

Den person som uppmärksammat en informationsskylt på Bjärnums station 

tyckte att det var ett mycket bra och tydligt sätt att informera, och ser gärna att 

det kommer fler liknande skyltar i framtiden. Någon nämnde också att det skulle 

vara värdefullt att få ”information om var man hittar information”. Han menade 

exempelvis att man kunnat skicka ut ett informationsblad där det finns länkar 

och andra hänvisningar till var fakta finns att hämta.  

En äldre herre kom även med ett mer konkret förslag på hur han skulle vilja få 

information. Han bodde tidigare i Malmö och har erfarenheter av hur 

informationen sköttes under byggnationen av Citytunneln, vilken han drar 

paralleller till. Flera andra intervjupersoner tyckte också att information i 

brevlådan vore bra. 

”I Malmö fick man information om Citytunneln en gång i 

månaden; om hur mycket de hade gjort, hur mycket de planerat 

och när det skulle göras. Man hade inte behövt ha det en gång i 

månaden i Bjärnum, men en gång i kvartalet kanske. Att man får 

det hem på posten, det var jättebra!” 

Man, 72 år 

Vad gäller Internet var alla positiva till att information finns tillgänglig där – 

även om alla inte var flitiga Internetanvändare. Många trodde att Internet är bra 

bl a av den anledningen att även yngre kan nås. 

Det som nämnts som en viktig funktion på webbplatsen var att kunna skicka e-

post till projektledningen. Det rådde däremot delade meningar om huruvida 

Trafikverkets webbplats var en lämplig plats för information om sådana här 

projekt. Vissa tyckte att det var jättebra och lättillgängligt att lägga information 

där, medan andra trodde att det kunde bli svårt att nå ut till den breda massan 
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via Trafikverkets sida eftersom enbart de som är engagerade och aktivt söker 

information hittar dit. 

”Trafikverkets sida är nog bra men du når ju bara de som är 

väldigt positiva eller väldigt negativa, den stora massan 

mittemellan, det är svårt.” 

Kvinna, 52 år 

För att lösa detta problem föreslogs att en sida på Facebook läggs upp. Där tittar 

alla kategorier av människor, enligt personen som kom med förslaget.  

Sist men inte minst sade en äldre kvinna att hon lika gärna som via Internet, 

eller till och med hellre, hade velat ha information via SMS. Det är både 

snabbare och mer direkt information, i och med att det kommer direkt till 

hennes egen mobiltelefon. 

”Jag har Internet, men jag skickar hellre brev än att mejla. Jag 

vet att det är bra, men då är ju sms lika bra, det är snabbare.” 

Kvinna, 74 år 

Deltagande vid samrådsmötet 

De flesta fick inbjudan till samrådet via ett informationsblad via postutskick. 

Alla tyckte att det var ett bra sätt att bli inbjuden på, eftersom det är svårare att 

missa sådant man får hemskickat. Tydligen valde den lokala föreningen också 

att förlägga sitt styrelsemöte i samband med samrådet, vilket ordföranden 

utnyttjade för att dra folk till båda dessa händelser.  

”Vi fick inbjudan i brevlådan. Sen ringde min ordförande och sa 

att vi skulle ha styrelsemöte och att vi börjar där nere och sen går 

vi vidare till samrådet.[…]. Det var bra att bli inbjuden via post. 

Jag hade en kund som sa att eftersom det kommit i brevlådan så 

gick han, annars hade han inte gått. Och jag hade inte gått om 

inte min ordförande ringt.” 

Kvinna, 49 år 

Några få hade även sett en annons i lokaltidningen (”Norra Skåne”). En kvinna 

uppmärksammade flera inbjudningssätt. Det ska dock sägas att denna kvinna är 

den f.d. politikern, vilket innebär att hon möjligtvis är mer uppmärksam på 

information om den här typen av aktiviteter. 

”Först såg jag det i tidningen, sen fick jag en inbjudan hem vilket 

upprepades efter en vecka eller så. Så det var oerhört tydligt.” 

Kvinna, 52 år 

De flesta intervjuade såg inbjudan till mötet ungefär en vecka i förväg, vilket 

uppfattades som lagom. 

Ingen av de intervjuade hade några svårigheter att hitta till mötet – Bjärnum är 

ett litet samhälle där man känner till var allting ligger.  
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Åsikter om mötet 

Alla intervjuade tyckte att mötet var bra. Det som framförallt hyllas är 

bemötandet och projektledningens sätt att hålla i mötet. Det som lyftes fram 

som positivt med bemötandet var att det var avslappnat och opretentiöst, och att 

frågor och diskussioner bemöttes på ett bra sätt. Att se kvinnliga ledare var 

också någonting som verkar ha uppskattats. 

”Mötet var mycket bra, väldigt mycket var tack vare tjejerna.  De 

tog upp allt om hur det skulle bli. Tjejerna har klivit fram med 

stora steg, det gjorde de inte på min tid. Jag satt faktiskt och 

tänkte: åh vad härligt att kvinnorna är med! Och hon som höll i 

mötet, hon var otrolig! Hon framförde det så klart och koncist och 

pratade med oss och tog upp det vi hade sagt. Karlarna som var 

med sa däremot inte mycket.” 

Kvinna, 74 år 

En negativ synpunkt var att de som höll i mötet stundtals pratade tyst – kanske 

hade det hjälpt med mikrofoner? Att det bjöds på fika verkar ha gått hem hos 

respondenterna. Det enda negativa som kan kopplas till fikat – för 

nedanstående kvinna det enda negativa med hela mötet - var att kaffet tog slut 

fort. Även om kaffets delvisa frånvaro kanske skapade viss irritation hos vissa, 

kom någon med kommentaren att det egentligen kan vara ett gott tecken – då 

hade det kanske kommit fler deltagare än man räknat med? 

”Att kaffet tog slut, det var det enda som hände som var oväntat 

på mötet. Det var oerhört väl förberett och jag tyckte att de 

pratade så att vanligt folk skulle förstå. De var väldigt tydliga.” 

Kvinna, 52 år 

De intervjuade var också nöjda med upplägget av samrådsmötet. Det fanns en 

speciell punkt när det gavs tillfälle att ställa frågor, till skillnad från att 

deltagarna skulle ha fått ställa frågor när som helst under mötet. Ingen av de 

intervjuade verkade ha problem med detta. Ett annat uppskattat moment var att 

det gjordes en uppdelning i diskussionsgrupper. Ros gavs även till sättet att 

organisera grupperna. 

”Det var finurligt att dela upp oss i grupper och att man fick sätta 

sig redan från början kring borden och ta del av det som låg där 

och sedan rita på det och säga vad man tyckte och tänkte. Istället 

för vi skulle satt oss på rad först och sedan satt oss i grupper.” 

Kvinna, 40 år 

Uppdelningen i grupper har också fördelen att de som inte vågade prata högt 

under själva mötet fick tillfälle att vädra sina åsikter. En intervjuperson tyckte 

även att det var givande att diskutera i grupp, eftersom alla hade olika åsikter 

och de kunde lära sig av varandra. Att de som höll i mötet sedan gick runt och 

samlade in åsikter var också uppskattat, eftersom alla då fick chansen att ställa 

sina frågor. 
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”De som inte vågar säga någonting högt vågar ju prata när man 

satt runt bordet. Så jag tror att man fick mer information än om 

man bara hade haft allmänt. Så det var smart.” 

Kvinna, 52 år 

Vad gäller informationen som presenterades angav ingen att det var någonting 

specifikt de saknade. De flesta nämnde just ordet ”informativt”.  

”Jag tyckte det var bra, väldigt… bra. Det var väldigt informativt 

och de pratade om projektet och förklarade hur det var tänkt. Och 

det var lätt att förstå.” 

Man, 41 år 

Intervjupersonerna var även nöjda med informationsmaterialet. Det fanns flera 

olika kartor och de var tydliga. Det visades även bilder via en projektor. Det 

fanns flera olika informationsblad, tillräckligt många för att det skulle räcka och 

bli över. Den enda synpunkten var att det material som ingick i den muntliga 

presentationen även hade kunnat finnas i textform – en herre efterfrågade mer 

text överlag: 

”Det hade kunnat vara mer text om hur… det var mycket bilder 

och ritningar. De hade kunnat vara i text också.” 

Man, 58 år 

Intervjupersonerna upplevde överlag att stämningen på mötet var god, liksom 

klimatet för att ställa frågor. Både män och kvinnor framförde sina åsikter, 

berättade en av intervjupersonerna. En bidragande orsak till den goda 

stämningen trodde en kvinna kunde bero på att alla som var där kände varandra 

– Bjärnum är som sagt inte så stort. Den allmänna uppfattningen verkar dock 

vara att det inte var särskilt många som tog tillfället i akt att ställa frågor. En 

man framhåller att det ju alltid är så i församlingar – man pratar sinsemellan 

men inte högt på själva mötet. 

”Stämningen var bra, det var inga grova ord. Det var inga 

bekymmer att ställa frågor, sedan kom det inte så många frågor 

men det är ju en annan sak.” 

Man, 49 år 

Det upplevdes också som väldigt positivt att inga frågor viftades bort. De som 

höll i mötet kunde inte besvara alla frågor – men intervjupersonerna var minst 

lika nöjda om de fick veta att de får svar på sin fråga så fort ett svar finns, senare 

under mötet eller senare via e-post. 

”Man fick svar, och var de något de inte visste så sa de att de 

skulle återkomma och tog reda på det under mötet och då 

återkom de också med svar. Annars sa de att de skulle få svar på 

mejlen sen eller så. Det var bra.” 

Kvinna, 52 år 
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De flesta upplevde att det var många som närvarade på samrådsmötet, men att 

det var övervägande äldre män. En man upplevde att det framförallt var 

ålderskategorin 20-25 år som saknades. Detta stämmer väl överens med vår 

observation. Några menade också att det inte var vilka äldre herrar som helst, 

utan främst de som brukar gå på denna typ av aktiviteter. 

”Könsfördelningen var nog ganska bra, men det var nog inte så 

många i moppeåldern tyvärr. Det var de som är vana att sitta på 

sådana här möten och som är vana vid att prata i sådana 

möten.” 

Man, 58 år 

Någon påpekade också att majoriteten av dem som närvarade var Bjärnumsbor, 

en annan tyckte att det var många av Bjärnums fabrikörer på mötet. 

De flesta tyckte inte att det var någon särskild som saknades på mötet, någon 

tycker att det kunde varit fler politiker, någon annan att det kunde varit fler 

ungdomar och en tredje att det borde varit fler föräldrar, eftersom ett tågstopp i 

Bjärnum kommer att påverka den yngre generationen i framtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna mans förslag var alltså att söka sig till de platser där de målgrupper man 

önskar nå finns. Han nämnde t ex att skolan kunde vara en bra plats att 

informera på, kanske både med möten och affischer. Flera trodde att de yngre 

nås bäst via Internet. En kvinna menade att det är bra att kontakta de lokala 

föreningarna, eftersom det var det som gjort att hon själv blivit engagerad. Den 

f.d. politikern menade att det är personlig kontakt som är nyckeln.  

Tips för framtiden 

Eftersom de intervjuade överlag var väldigt nöjda med samrådsmötet kom enbart ett 

fåtal idéer kring hur samrådsmöten skulle kunna utvecklas.  

”Jag tycker att själva mötet var bra. Först en presentation och sen en 

jättegod fika och sen sitta och prata och sen samla upp information från 

borden som den fantastiska tjejen gjorde. Sen en allmän diskussion. 

Det kunde inte gjorts bättre!” 

Kvinna, 74 år 

Det som nämndes var att det hade kunnat vara fler personer i blandade åldrar och 

med bredare bakgrund. Samtidigt hade ju alla möjlighet att delta i mötet om viljan 

fanns. 

”Alla hade ju möjlighet att komma, men sen att man inte når de yngre… 

då får man nog gå dit de finns.” 

Man, 58 år 
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”Ja du… hade jag visst det hade jag varit rik redan. Jag kan säga 

en sak. Om jag själv som person hade gått hem till någon och 

sagt: Nu hänger du med på detta! Det har jag lärt mig under alla 

år, det kvittar hur mycket papper man skickar.” 

Kvinna, 52 år 

I övrigt tipsade en man om att man kunnat skylta mer med att det bjöds på fika 

– gratis lockar alltid folk.  

”Det bjöds på fika och så, det stod nog inte i inbjudan men det 

lockar ju alltid fler. Gratis lockar.” 

Man, 72 år 

 

Övriga aktiviteter 

De flesta av intervjupersonerna har inte varit på några övriga aktiviteter inom 

projektet, många har inte ens sett att det varit möten. Den lokala 

företagarföreningen har dock haft diskussioner om projektet, och vid dessa 

tillfällen har två av de intervjuade deltagit. Dessa möten har upplevts som bra, 

men båda dessa personer har ju också varit aktiva i föreningen och kan därför 

inte ses som objektiva bedömare av dessa möten. 

Ingen av de intervjuade har kommunicerat med projektledningen, förutom på 

mötet. Den kontakt de hade på mötet upplevdes som positiv.  
  

PÅGATÅG NORDOST – Kortfattad sammanställning (Trivector)  

Projektet har lidit av tidsbrist, bland annat på grund av att det varit initierat av externa 

intressen, som kommunicerat en annan tidsplan än Trafikverket. 

Publiken är därför otålig, trots att de egentligen är postiva till de förändringar som ska se. 

Dock är man negativ till detaljer som för första gången framkommer på mötena.  

Det är oklart för publiken hur långt man kommit i processen och hur mycket som går att 

påverka. I och med att externa intressen också kommnicerat kring processen, och tagit 

fram egna förslag blir förvirring stor kring vad som egentligen gäller.  

Samrådsformen – möten och öppet hus – passar målgruppen.  
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4.3 Rastplats Alvesta 

Detta projekt syftar till att anlägga en rastplats vid Moasjön i närheten av 

Alvesta, längs väg 25.  

4.3.1 Bakgrund 

Den plats som valts för rastplatsen är enligt Trafikverkets ”strategiskt rätt 

placerad, har ett vackert läge, är tillgänglig och synlig från vägen och har en 

trafiksäker anslutning från väg 25”. Det har funnits ett stort motstånd bland de 

berörda i närheten (se även Synlighet i media och på Internet). Projektledaren 

förklarar läget i projektet:  

”Vi är i slutskedet av arbetsplanen, den är klar strax och vi ska 

ställa ut den i februari. Jag förväntar mig att det överklagas så 

långt det går. Det planeras att tidigast kunna byggas 2012.”  

Projektledaren berättar att man i detta projekt försökt att på ett annorlunda sätt 

– genom att titta på redan genomförda undersökningar – fånga in synpunkter 

från en annan målgrupp: de som nyttjar vägen och rastplatserna:  

”Det här projektet är lite speciellt, det är en rastplats och den 

byggs också med hjälp av väglagen och oftast när vi har samråd i 

arbetsplaneskedet som är detta skedet och tidigare, så är det de 

boende, alltså de som är fysiskt berörda av rastplatsen, men för 

sådana här projekt är det intressant att komma i kontakt med de 

som använder rastplatsen. Det är inte de boende. 

Jag tycker att man ska lära sig av detta projekt att det ibland 

finns väldigt mycket material som man inte vet om.  

Kundundersökningar och så. Trots att några är nya och några 

lite äldre så tillför de projektet väldigt mycket. Det gäller att göra 

de tillgängliga. Jag kanske inte har gjort nya saker när det gäller 

samråd, jag kanske har tänkt lite extra och utvidgat kretsen men 

jag tycker att det ibland kan vara stort värde i att få en överblick 

och titta vad som verkligen finns som gjorts.”  

 

4.3.2 Samråd 

Samråd har genomförts enligt gängse tillvägagångsätt. Projektledaren försökte 

få turisternas- och motorcyklisternas syn på hur de ville att rastplatsen skulle se 

ut och fungera, men de allra flesta som kom på mötet var trots detta boende eller 

från myndigheter. Utöver detta har man även erbjudit enskilda möten:  

”Det har varit en medvetenhet också, vi har låtit folk få tid och vi 

har erbjudit dem extra samtal och åkt ut till de två markägarna 

för att höra vad de tycker och om det är något vi kan anpassa. 

Den ena markägaren tackade nej, ville inte ha med Trafikverket 

att göra, den andre fick vi komma till och berätta. Där fick jag 

uppfattningen att de hade en förståelse för att vi valt platsen, 

men de tycker inte det ska bli i alla fall.” 
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4.3.3 Informationsmaterial 

Den planerade rastplatsen i Alvesta har en egen projektsida på Trafikverkets 

webbplats. Där finns kortfattad information om den planerade rastplatsen, samt 

nedladdningsbara versioner av beslutshandling, förstudie och arbetsplan. 

Informationen är riktad till allmänheten men de formella handlingarna har inte 

sammanfattats för att bli mer lättillgängliga för gemene man. 

Synlighet i media och på Internet 

Artiklar Smålandsposten   

 ”Trafikverket backar efter hård kritik mot rastplats”.  

13 nov 2010 

På samrådet hade man sagt att man skulle lösa in 3 ha mark för att 

anlägga rastplatsen.  Detta ändrades efter kritik (anges ej varifrån, förf. 

anm.) så att åtminstone en fastighet inte behöver släppa till lika mycket 

mark. En annan familj som berörs blir fortfarande av med mark, bl a vid 

vattnet.  Artikeln avslutas med att projektledaren säger att rastplatsen 

inte ska uppmuntra till att bilister ska stanna till för länge, och att man 

försöker anpassa arbetet efter synpunkterna från samrådet så långt som 

möjligt. 

Under artikeln en text om att MKB lämnats in och att det fr a är de 

närboende som påverkas av den nya rastplatsen. 

 ”Trafikverket vill tvinga sig till hela deras udde” 

15 sept 2010 

Reportage och intervju med de boende som kommer att drabbas. Samma 

dag även ett inlägg att ”Alvesta kommun är helt på markägarnas 

sida”. Den kommunpolitiker som intervjuas är negativ till projektet. 

I en artikel från 1 sept finns ett antal inlägg från privatpersoner, bl a 

angående samråd och att ”som vanligt har markägaren inget att säga till 

om”. http://www.smp.se/nyheter/alvesta/skarp-kritik-mot-planerad-

rastplats(2086994).gm 

 Det har förutom detta varit ett antal mindre skriverier i Smålandsposten, 

med fokus på de boende som tvingas offra sin mark och sitt närområde. 
  

RASTPLATS ALVESTA – Kortfattad sammanställning (Trivector) 

Projektet har fått mycket negativ uppmärksamhet i media.  

Byggnationen tillför egentligen inget mervärde för de boende. Samrådet blir därför endast 

en typ av förhandling.  

Utmaningen att hitta information om målgruppens – de framtida brukarnas – f önskemål 

löstes genom att använda sig av redan genomförda kundundersökningar.  

http://www.smp.se/nyheter/alvesta/skarp-kritik-mot-planerad-rastplats(2086994).gm
http://www.smp.se/nyheter/alvesta/skarp-kritik-mot-planerad-rastplats(2086994).gm
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4.4 Väg 24 – Samråd med kvinnor 

Detta projekt genomfördes i Vägverket Region Väst under 20066.    

4.4.1 Bakgrund 

Väg 24 mellan Mellbystrand och Sandvad är en 13-meters väg där många 

allvariga olyckor inträffade. Ombyggnaden syftade till att bygga om vägen till en 

mittseparerad 2+1-väg. Sträckan var indelad i två etapper. Samråd om den 

första etappen hölls i juni år 2006 och kvinnorna var dåligt representerade på 

samrådet. Med bakgrund i det transportpolitiska målet om jämställdhet och ett 

dokument som togs i Vägverket Region Väst om ”Jämställdhet i Vägprojekt” 

beslutade man att genomföra ett samråd endast för kvinnor.  

Projektledaren påpekar dock att det egentligen är ett misslyckande att behöva ha 

kvinnliga samråd, i den bästa av världar skulle kvinnor och män vara lika 

representerade i de traditionella samråden, men i det här fallet kändes det som 

en bra lösning. Tyvärr ser det relativt likartat ut idag, och speciell fokus på 

utvalda grupper kan vara viktigt för att dessa ska kunna göra sin röst hörd. Som 

det uttrycks i rapporten om samrådet:  
 

”Att kvinnor är på ett sätt och män på ett annat är en farlig 

generalisering. Det finns dock strukturer och traditioner i vårt 

samhälle som gör att båda könen inte är lika representerade i 

alla sammanhang och har olika värderingar och åsikter.” 
 

4.4.2 Samråd 

Mötet skiljde sig egentligen inte så mycket från traditionella samråd, förutom på 

den punkten att det endast var kvinnor närvarande, även de som ledde mötet 

var alltså kvinnor.  

Mötesdeltagarna hade blivit inbjudna per brev och kontakter i kvinnliga nätverk 

på bygden hade utnyttjats. Några av mötesdeltagarna – och detta nämner även 

konsulten – har berättat att de fått höra lite ”knorr” hemma, om varför inte 

männen fick komma. Dock har det varit tre allmänna samrådsmöten, så männen 

har också haft möjlighet att göra sin röst hörd. Kanske till och med vissa av 

kvinnorna kände sig priviligierade av att få information speciellt riktad till dem.  

Den största skillnaden uppges vara stämningen på mötet:  

”Den subjektiva bedömningen är att stämningen var mer öppen, 

trevlig och saknade helt inslag av att vilja ”sätta dit” Vägverket. 

Många kvinnor pratade och var engagerade. Synpunkterna 

handlade oftare om trafiksäkerhet och ökade möjlighet för gång- 

och cykel. Flera av kvinnornas synpunkter handlade om att 

förbättra förhållanden för barn, särskilt de som ska gå och cykla 

                                                           
6 Information om projektet och samrådet kommer från en skrift från dåvarande Vägverket: Jämställdhet i planering 

och projektering av Väg 24. Mellebystrand – Sandvad, Laholms kommun, Hallands län. Objekt 330230. 

Projektledaren Oskar Nilsson och uppdragsansvarig hos konsulten Tyréns, Sari Wallberg har också intervjuats 

och fått ge sin bild av projektet. 
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till skolan. Nationella studier visar också att just kvinnor är mer 

positiva än män till sådana åtgärder.  

En känsla är att kvinnorna också känner sig bekvämare och 

säkrare i ett sammanhang med bara kvinnor och därför vågar 

prata mer. Den vanliga strukturen på samråd är annars att den 

leds av män och är tekniskt inriktad, till exempel med ritningar. 

Kvinnor har av tradition mindre erfarenhet av sådana dokument 

och alla känner sig inte tillräckligt kunniga och bekväma för att 

våga föra fram sin åsikt.” 

 

Deltagarna fick svara på en enkät, och samtliga ansåg att upplägget på mötet var 

bra. Man tycker att samråd endast för kvinnor är bra, något som dåvarande 

Vägverket kan fortsätta med. Några klagomål uppkom kring materialet, att vissa 

kartor var otydliga.  
 

 

  

VÄG 24, SAMRÅD MED KVINNOR - Kortfattad sammanställning (Trivector) 

Projektet visar att samråd med endast kvinnor verkar ge en öppnare atmosfär och 

möjlighet till dialog. Kvinnorna vågar fråga!  

Kartmaterialet är ofta för tekniskt eller svårtytt.  
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4.5 Väg 155 Lilla Varholmen-Gossbydal 

Med början 2010 byggs Väg 155, Torslandavägen, om för att förbättra för 

kollektivtrafik, cyklister och tunga förare. Detta ska leda bättre trafiksäkerhet, 

minskade köer och bättre miljöhänsyn. Projektet är en del av det Västsvenska 

paketet7.  

 

 

4.5.1 Bakgrund8 

På sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal handlar åtgärderna framförallt om att 

öka framkomligheten för kollektivtrafiken för att göra den mer attraktiv. Bland 

annat planeras ett separat busskörfält mellan Lilla Varholmen och 

Hällsviksvägen samt ombyggnad av bussterminalen vid Lilla Varholmen. 

4.5.2 Samråd 

Samrådsutställningar hölls tisdagen den 1 mars (kl. 10-13) och torsdagen den 3 

mars (kl. 16-19) 2011. Samrådsträffarna genomfördes utanför kassorna på Ica 

Maxi i Torslanda (där de flesta berörda handlar). Tiden och platsen valdes för 

att man skulle kunna nå ut så brett som möjligt. Den målgrupp som var i fokus 

för samrådsmötena var barnfamiljer, då det finns många sådana inom berört 

område. På plats fanns två roll-ups och ett bord med informationsmaterial och 

fika. Utställningarna bemannades med en projektledare samt tre konsulter från 

                                                           
7 ”Västsvenska paketet är en rad infrastruktursatsningar på kollektivtrafik, järnvägar och vägar som ska bidra till att 

skapa en större arbetsmarknad och främja sysselsättning och tillväxt. Satsningarna ska också bidra till att bromsa 

trafikens negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i infrastrukturen.”  

Källa: http://www.trafikverket.se/Privat/I-ditt-lan/Vastra-gotaland/Trangselskatter-i-Goteborg-/ 
8 Information kring projektet har erhållits genom kontakt med projektinformatör via e-post och trafikverkets webbplats, 

då samrådsmötet i skrivande stund ännu inte är genomfört. 

Karta över den berörda sträckan i projekt Väg 155.  
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WSP, som var konstant upptagna under de sex timmar utställningarna hölls. De 

flesta som kom fram till utställningen var äldre män, men projektledaren sökte 

även själv upp de personer som stod på avstånd och försökte läsa på foldrarna. 

Denna grupp var främst kvinnor i åldern 30-40 år.  Dagen efter ett av 

utställningstillfällena fick projektledaren även en e-post från en kvinna som 

uttryckte sin tacksamhet över att de varit så tillgängliga och att de lyssnat så 

aktivt på hennes synpunkter.  

Inför samrådet sattes affischer upp på skolor i området och annonsering skedde 

i lokalpress och Göteborgs-Posten.  

4.5.3 Informationsmaterial 

På Trafikverkets projektwebbplats för Väg 155 är informationen uppdelad i nio 

olika delsträckor. För sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal finns en egen 

undersida. På denna finns kortfattad information om bakgrund och att 

utredning (framtagande av förstudie) av sträckan pågår. På sidan finns även en 

diskret länk till ett informationsblad om när och var samrådsutställning äger 

rum. Läsaren får även reda på att nästa steg i projektet är arbetsplan, och att 

utställning kommer att ske även i samband med denna. 

Dokumentsamlingen på projekthemsidan är omfattande – förstudier, 

arbetsplaner, informationsbrev, informationsfilmer, presentationer och 

nyhetsbrev finns för nedladdning. Dessa är dock inte inriktade specifikt på 

sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal. 
 

Synlighet i media och på Internet 

• I juli 2010 skrev SR (P4) om vägbygget 

• I feb 2010 skrev Infrastrukturnyheter.se om projektet, som även nämnts kort i 

tidigare artiklar http://www.infrastrukturnyheter.se/2010/02/svevia-bygger-

om-olycksdrabbade-vag-155 

• Mars 2010 skriver GP om att byggprojektet ska starta, därefter har varit ett 

fåtal artiklar fram till 3 juli 2010. 

• En vecka efter samåden i mars 2011 skriver Torslanda-Tidningen om 

samrådsutställningen. Tonen i artikeln är positiv och projektledarens syn på 

samrådsformen citeras. 

 

 

  

VÄG 155 LILLA VARHOLMEN-GOSSBYDAL – Kortfattad Sammanställning (Trivector) 

Projekteten är intressant då samrådet kommer till målgruppen, istället för tvärtom.  

Intressant är också att man i detta delprojekt sett ut en specifik målgrupp och riktar sig till 

dem, istället för att endast följa målgruppsindelningen för hela projektet Väg 155.  
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4.6 Hamnbanan Eriksbergsmotet – Pölsebobangården 

Projekt Hamnbanan bottnar i att en dubbelspårsutbyggnad av Hamnbanan är 

nödvändig för att säkra framtida järnvägstransporter till och från Göteborgs 

Hamn9. Banan är 10 km lång och enkelspårig. I fem olika etapper utreds 

möjligheten att bygga ut till dubbelspår. Etapperna befinner sig i olika skeden i 

planeringsprocessen, byggnation kan först påbörjas tidigast 2013. Sträckan 

Eriksbergsmotet-Pölsebobangården är den som är aktuell i denna utvärdering.  

 

 

4.6.1 Bakgrund 

Längs sträckan finns många bostäder och Krokängsparken, en kommunal park 

som domineras av ekskog. Parken är mycket omtyckt av de boende, och 

påverkan på denna har varit en känslig fråga i projektet. Generellt finns det en 

negativ opinion mot utbyggnaden, som även är tydlig på Internet i form av 

bloggar och Facebookgrupper (se även Synlighet i media och på Internet) och en 

åsikt om att Hamnbanan snarare bör försvinna än att byggas ut verkar vara 

utbredd. Minnet av tidigare diskuterade sträckningar har dröjt sig kvar: 

”Om vi backar tillbaka till förstudien diskuterade vi väldigt 

många olika sträckningar på andra ställen än det befintliga 

läget. De sorterades bort undan för undan, och till slut har det 

bara blivit Hamnbanan kvar.  Det har kommunicerats med 

kommunen, regionen, räddningstjänsten och många andra och 

allmänheten också. Det är ofta så att när det kommer järnväg i 

närheten av boende så tycker de att visionen är bra, men de vill 

inte ha den just där. Det är klassiskt.”  

Projektledare Hamnbanan 

 

Diskussioner kring Hamnbanan pågår alltså på andra arenor än Trafikverkets 

webbplats. Redan tidigt inom projektet har man varit medvetna om detta och 

arbetat för att hantera den komplexa kommunikationssituationen.  

                                                           
9 Hamnen är Nordens största, hela 60 % av Sveriges containertrafik och 25 % av utrikeshandeln går via Göteborgs 

hamn.  

Hamnbanan 
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”Det togs fram en övergripande kommunikationsplan för hela 

Hamnbanan. Sen valde vi att plocka ut, det blev för mycket och 

för stort, vi ville gå mer i detalj på just den här utredningen, så nu 

har jag gjort en separat med målgruppsanalys för den här 

etappen.” 

Informatör 

Utifrån kommunikationsplanen och målgruppsanalysen har man sedan valt ett 

antal kanaler för att kommunicera budskapet till målgrupperna. En stor mängd 

olika kanaler har utnyttjats, däribland annonser, debattartiklar, lokala tidningar, 

egna och externa informationsblad, etc. Man har medvetet arbetat med att vara 

närvarande på Internet:  

”Så vi försöker vara lite mer aktiva där ute. Och i allt material vi 

tar fram hänvisar vi med en shortcut till 

trafikverket/hamnbanan, så man inte behöver leta sig fram. 

Annonsering körde vi i två olika tidningar, en lokal i Hisingen och 

i GP. Vid två tillfällen, 2 v före och så samma vecka. Facebook och 

bloggen höll vi kontakt med. Och sen skickade vi informationen 

till Älvbloggen10 så att de kunde sätta upp den.” 

Informatör 

Frågan om Trafikverkets närvaro på Facebook dök upp i samband med att man 

upptäckte en grupp med namnet ”Nya Hamnbanan skövlar Krokängsparken”. 

Gruppen har nu drygt 500 medlemmar och har varit aktiv med att sprida 

information om vad som händer i projektet. Informatören på Trafikverket fick 

genom e-post skickad till diariet kontakt med administratören och försåg henne 

sedan med information om vad som var på gång. Trafikverket har även 

omvärldsbevakat och sett vad som varit på gång i Facebookgruppen. Man har 

dock valt att inte ha en dialog på Facebook, eftersom det inte finns några klara 

riktlinjer för hur man ska arbeta där idag och för att det inte kändes som rätt 

forum:  

”Och sen också: Vad är nyttan med det? Ska vi gå in och försvara 

oss hela tiden? Vi har ingenting att försvara, vi har information 

att komma med. Då ger vi den via den här kanalen. Vi ska inte 

beblanda oss med massa inlägg och debatter men vi hade kunnat 

göra en Trafikverksprofil bara för att informera om 

informationsmötet.” 

Informatör 

”Det gäller ju att säkra individerna så att organisationen hissas 

upp istället för att individerna som bär budskapet… Där har vi 

haft en fundering på hur. Den dialogen är viktig.” 

  Projektledare Eriksbergsmotet-Pölsebobangården 

 

                                                           
10 Blogg på Älvstranden.com: ”Älvrummet - en plats där göteborgarna kan få information om och diskutera kring 

utvecklingen på Norra och Södra Älvstranden”. 
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Det nära och goda samarbetet med Göteborgs Stad har varit viktigt i projektet. 

Efter flera års samverkan i förstudiearbetet gällande väg och järnväg till hamnen 

(vägen och järnvägen är på flera platser en gemensam barriär, och stadens 

utveckling är beroende av hur barriären kommer att se ut, och vice versa) så 

finns goda samarbetsformer. I projektet har man dock lagt extra mycket energi 

och resurser för att ansvarsfördelningen ska vara tydlig och arbetet effektivt. 

Staden har också själva – inspirerade av Trafikverket – informerat politikerna, 

så att de var förberedda när frågan blev allmän.  

”Det som är nytt för den här etappen är att man funderar på vad 

nyttan är, vem ska ha det här täta samarbetet, vem ska ta vilken 

fråga t ex i media, vem sprider det här? Vi ska inte gå in och ta 

stadens frågor och vice versa. ” 

Informatör 

”Det var också viktigt att staden står för vad de vill göra i 

området och hur vi medverkar i det hela. Få den bilden att de står 

upp för vad de vill göra. Det ska vara deras önskningar.” 

  Projektledare Eriksbergsmotet-Pölsebobangården 

 

4.6.2 Samråd 

Samrådet i projektet var till en början tänkt att bestå av en bemannad 

utställning på två platser, men i och med att engagemanget var så starkt och att 

debatten redan pågick bestämde man sig för att ha ett samrådsmöte i anslutning 

till utställningarna:  

”Vi tänkte att det räcker att ha en utställning som vi bemannar, 

det är mycket bättre att få stå där och prata och ha enskilda 

dialoger.” 

Projektledare Eriksbergsmotet-Pölsebobangården 

 

”Det var vi ute efter. Men vi landade i att det nog inte räcker. Vi 

tittar på den här sträckan och de här frågorna med farligt gods 

och buller, och kunna lyfta det och ha bra svar och det gjorde att 

man fick förtroende för dig, kände trygghet. 

Sen är det en grej till vi strategiskt gjorde, varför mötet lades när 

det lades, när utställningen varit igång i 2 v. Vi ville att folk skulle 

ha chans att ta del av vårt material, det var första gången de fick 

se det, så att de kunde få svar på sina frågor, och förhoppningsvis 

skulle det ha landat. Därför hade vi de bemannade 

utställningarna i Älvrummet först. Så att folk kunde titta och 

småprata, utan att behöva ställa sig upp, precis som vi gjorde en 

timme innan mötet drog igång.” 

 Informatör 
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Samrådsmötet var väl förberett. Två veckor före samrådet hölls ett internt möte 

där man skrev ner alla möjliga frågor som kunde komma, formulerade svar till 

dem och fördelade ansvaret för besvarande av de olika frågorna. Dagen innan 

mötet hade man ytterligare ett möte för att följa upp vad som hänt sedan 

utställningen drog igång (de som tjänstgjort på den bemannade utställningen 

hade skrivit ner frågor och händelser efter varje tillfälle) och se om några 

ytterligare frågor kommit upp. Salen för mötet öppnades en timma innan mötets 

start för att ge möjlighet till dialog.  

 

Observation från mötet 

Mötet hålls i en skolas aula. Lokalen är möblerad med stolar i ”biosittning”, men 

samtliga platser blir snabbt upptagna och fler stolar ställs ut. I slutändan räcker 

inte stolarna till, utan mötesdeltagarna står längs väggarna, och trängs till och 

med i dörröppningen. Många är i lokalen tidigt och tittar på utställningen som 

består av Roll-ups och affischer på väggarna. Utöver detta finns 

informationsbroschyrer och en ”tyck-till-låda”, pennor, godis och papper att  

skriva åsikter på. En kvart innan mötet ska starta har de flesta satt sig och det 

bubblar av diskussion. Drygt 200 personer finns i lokalen. Media är på plats. En 

moderator, projektledaren för Hamnbanan, projektledaren för Eriksbergsmotet-

Till vänster: Blogginlägg som uppmanar till deltagande på samråsmötet. 

Till höger: Trafikverkets nnons för utställning och möte. 
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Pölsebobangården, en representant från Stadsbyggnadskontoret och 

projektinformatören finns på plats.  

Moderatorn leder mötet som består av presentationer, en från Trafikverket och 

en från Göteborgs Stad, och sedan följer frågestund. Inledningsvis säger 

moderatorn något som upprör – det hörs arga mummel i lokalen – när han 

säger att frågorna idag inte ska handla om några andra sträckningar. När någon 

senare under kvällen föreslår att järnvägen ska dras i en alternativ sträckning 

möts denne av applåder från stora delar av publiken. Frågan engagerar många.  

Det blir en dialog under frågestunden, de konkreta frågorna bemöts av tydliga 

och pålästa svar från de ansvariga och de upprörda får också möjlighet att göra 

sin röst hörd. Dock gör ilskan gentemot det övergripande beslutet att 

kommentarer kring det liggande förslaget kommer något i skymundan. 

Trafikverket och Staden bemöts lite hetsigt men ändå med respekt och lite 

humor. Även när mötet är officiellt avslutat dröjer sig många kvar och 

diskuterar. 

 

 

4.6.3 Informationsmaterial 

Även i Hamnbaneprojektet finns mycket information att ta del av, något som 

troligtvis beror på projektets storlek. Trafikverket har publicerat 

informationsannonser om samrådsutställning mm i tidningen (Göteborgs 

Posten, GP) men GP har även skrivit om projektet i egna artiklar. På projektets 

webbplats hos Trafikverket.se finns en stor mängd olika utredningar och 

informationsmaterial, såsom beslutshandlingar, analyser, 

informationsbroschyrer, kartor och roll-ups, som är nedladdningsbara. 
  

Välbesökt samrådsmöte, med utställning av planerna i bakgrunden 
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Synlighet i media och på Internet 

 Två Facebookgrupper som vill skydda Krokängsparken;  

o Nya Hamnbanan skövlar Krokängsparken: 

http://www.Facebook.com/group.php?gid=354867841062  

o Nej till att förstöra Krokängsparken för dubbelspår: 

http://www.Facebook.com/group.php?gid=120665324617182 

 Flera bloggar: 

o För att skydda parken:  

http://krokangsparkennyahamnbanan.wblogg.se/  

http://krokangsparken.blogspot.com/ 

o Om hamnbanan från Pölsebos småstugeförening: 

http://hamnbanan.blogspot.com/ Denna blogg berättar om 

samrådsmötet och uppmanar: ”DETTA ÄR VÅR SLUTLIGA 

CHANS ATT OPPONERA OSS OCH PÅVERKA!” 

 Flera artiklar i GP; 2005-2011 

 Webbplatsen ”Vårt Göteborg” om Göteborgs Stad har skrivit om 

projektet, 2005-2010 

 Wikipedia skriver om att Hamnbanan ska byggas ut 

 Ett antal dokument och protokoll på Göteborg Stads webbplats 

 

4.6.4 Telefonintervjuer 

Tio personer som varit på samrådsmötet om Hamnbanan intervjuades. Av dessa 

var två kvinnor, 41 respektive 68 år gamla, och åtta var män mellan 17 och 78 år. 

Kännedom 

Alla intervjupersoner utom en hade fått eller tagit reda på information om 

Hamnbaneprojektet redan innan samrådsmötet ägde rum. Detta medförde att 

de flesta kände sig ganska väl insatta. 

”Jag känner ganska väl till projektet. Jag har läst på en del så jag 

vet vilka alternativ som diskuteras och vilka som diskuterats 

innan, framförallt. Den mesta informationen har jag fått genom 

vänner som har tagit fram den, och givetvis mycket via nätet.” 

Man, 30 år 

Flera respondenter nämnde även att de fått information via den lokala 

intresseföreningen, Pölsebo småstugeförening. Det är framförallt en man i 

föreningen som är aktiv, och flera av de intervjuade nämnde honom vid namn. 

Föreningen har varit aktiv och gjort flera utskick i området. Intervjupersonerna 

nämnde även att de fått information via både radio, tidning och Internet.  

http://www.facebook.com/group.php?gid=354867841062
http://www.facebook.com/group.php?gid=120665324617182
http://krokangsparkennyahamnbanan.wblogg.se/
http://krokangsparken.blogspot.com/
http://hamnbanan.blogspot.com/


77  
TRV 2010/88631 Moderna samråd v.3.0 

Attityder 

Den allmänna attityden till att Hamnbanan ska byggas ut i det aktuella området 

var negativ. Flera nämnde att de inte är emot Hamnbanan i sig – den fyller en 

viktig funktion i samhället – problemet är själva sträckningen. 

”Jag tycker det är lite konstigt att de bygger det rätt genom stan 

[…] De borde planera lite framåt istället och bygga runt eller 

någonting.” 

Man, 17 år 

Det som upprörde var att det planeras ett tunnelbygge som kommer att påverka 

den populära Krokängsparken, att hela samhället kommer att delas av en hårt 

trafikerad järnväg – med oro t ex kring barn som ska till sina kompisar på 

motsatt sida – och att farligt gods ska transporteras genom bostadsområdet. 

Många ansåg att projektet är kortsiktigt och en man menade att det skulle ha 

blivit en diskussion mellan politiker och allmänhet mycket tidigare. 

 

Påverkan 

De flesta av intervjupersonerna trodde att de kommer att påverkas av 

Hamnbaneprojektet. De talade om sprängningar under byggtiden, med rädsla 

för sättningar i husen. Dessutom trodde de att de kommer att påverkas av 

vibrationer när tåg passerar och, om Krokängsparken bli förstörd, att deras 

allmänna trivsel blir påverkad. En man var också orolig för hur hans barn och 

framtida generationer ska påverkas. 

”Mina barn är idag 1 och 4 och när banan drar igång kommer de 

att vara 4 och 7 och dom kommer att påverkas om inte annat. 

Det är nästan det värsta!” 

Man, 30 år 

En man menade att projektet har stor effekt på alla i området – inte bara de som 

bor närmast järnvägen. Han menade att om folk hade vetat vilka faror projektet 

för med sig, så hade det blivit ramaskri. 

”Betänk att sprängkraften i ett tågset med gasol är 8-10 gånger 

kraftigare än Hiroshimabomben. Så även om jag inte bor direkt 

intill, så drabbas jag ändå om det händer någonting. Om folk i 

gemen visst vad det är för skit som går där, då skulle de gå ut och 

slå ihjäl någon, för det här är inte klokt! Man bygger ut en 

järnväg, som går rakt igenom ett område med 15 000 invånare.” 

Man, 61 år 

Samme man menade vidare att de två alternativ som nu diskuteras – två av de 

åtta ursprungliga alternativen – var som att välja mellan pest eller kolera. Han 

såg hela projektet som ett problem ur demokratisk synvinkel, eftersom inget av 

de två alternativ som finns att välja på är önskvärda. 

Enbart två av respondenterna hade inte utnyttjat möjligheten att vara med och 

påverka i projektet. Detta visar på gruppens engagemang. Någon hade skrivit sin 
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namnunderskrift på en lista om att de inte vill ha Hamnbanan, någon hade 

skrivit en insändare till ”Fria ord” i tidningen och en tredje person ställde 

muntligen en fråga under samrådsmötet. Utöver detta hade intervjupersonerna 

fyllt i Trafikverkets synpunktsformulär eller försökt påverka genom den lokala 

föreningens aktiviteter.  

”Ja, på det viset att vi tillsammans i föreningen framfört våra 

åsikter. Men jag har inte jobbat individuellt.” 

Kvinna, 41 år 

En man berättade även att han skrivit motioner till olika instanser på lokal nivå. 

I övrigt rådde det delade meningar om vem som ska kontaktas om man vill 

påverka. Någon menade att man ska vända sig till medierna, andra skulle vända 

sig till grannar och personer i den lokala föreningen. Någon menade att det är 

politiker och trafikkontor man ska kontakta, eller ”adressen vi fick på mötet”. En 

engagerad man i den lokala föreningen ansåg att det är kommunen som har 

största påverkansutrymmet i nuläget, och att det därför är dit man ska vända 

sig. 

”Ja, de formella besluten är inte tagna, så det är Göteborgs 

kommun […]. Där kan man fortfarande vända utvecklingen 

genom att Göteborgs kommun säger att ’vi släpper inte loss 

marken till detta’. Så man ska vända sig till kommunen om man 

vill påverka.” 

Man, 64 år 

Upplevelse av att påverka 

De intervjuade hade ingen positiv syn på sina möjligheter att påverka. Inte ens 

på mötet upplevde de att deras synpunkter fick betydelse.  

”I det här fallet kände jag mig väldigt överkörd! På mötet trodde 

åtminstone jag att man kunde prata om det, men istället blev vi 

informerade om något som snart var bestämt. Det står en 

människa där och berättar hur det ska bli! Man kan inte kalla 

det här ett samrådsmöte - det var snarare ett informationsmöte!” 

Man, 55 år 

”Nu upplevde man att man satt och lyssnade på hur man 

försvarade ett dåligt förslag utan att man kunde göra något.” 

Man, 61 år 

En annan man hade känslan av att projektledningen redan bestämt sig – att 

projektet redan gått för långt - och att de kommer köra över allmänheten oavsett 

deras synpunkter. En annan man menade att det inte finns några större 

möjligheter att påverka - ”de är ju begränsade eftersom besluten tas av 

ryggdunkarna på små styrelserum” - men att han försökte ändå. Någonting som 

irriterade flera av de intervjuade var att de fått reda på att det funnits politiker 

som tagit ställning utanför den ordinarie beslutsprocessen.  
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En påverkansmöjlighet som lyftes fram är medier, men för att kunna påverka 

där trodde personen att man måste ha kunskap om kostnader och strukturella 

frågor. En annan person trodde inte att det finns möjlighet att påverka projektet 

så att det inte blir av. Däremot önskade hon att det fanns möjligheter att påverka 

utformningen. 

”Jag tror inte att vi har någon möjlighet att påverka så att det 

inte blir av. Det var ganska tydligt markerat på mötet. Men jag 

önskar för vår förening och alla som bor i närheten, mina barn, 

att vi kan påverka så att de kan lyssna in vad allas önskan är och 

tillgodose det.” 

Kvinna, 41 år 

Flera av intervjupersonerna trodde att det är olika lätt för olika personer att 

påverka. Det handlar inte så mycket om huruvida man är man eller kvinna, utan 

snarare om man ger ett påläst intryck och kan ge konkreta lösningar och tydliga 

argument till sina synpunkter. I övrigt trodde någon att det främst är 

”höjdarpolitiker” eller andra högt uppsatta, som kan påverka.  

Information 

Många intervjupersoner tyckte att informationen kommit för sent i projektet. 

Detta framkom bl a av att det visade sig att det från början funnits flera 

alternativ, men att nu enbart två kvarstod.  

”Den borde ha kommit mycket tidigare. Nu fick vi veta att det 

nästan var klubbat medan jag trodde att det handlade om minst 

två olika förslag med det var tydligen samma dragning i de två 

alternativen.”  

Man, 55 år 

Man kunde informerat tidigare, när man väl börjar planera och 

inte nu när det nästan är klart och de bara ska bygga på. Så att 

man har en chans att påverka.” 

Man, 17 år 

Vissa av intervjupersonerna menade att informationen kring projektet har varit 

vilseledande. Det några syftade på var en informationsbroschyr som skickades 

ut till hushållen, där en bild av ett barn som leker med ett tåg upplevdes sända 

ut fel signaler.  

”Jag vet inte om du sett broschyren. De försöker göra detta till 

något jättepositivt, med ett barn som sitter och leker med ett tåg 

som ser vänligt ut. Men det är faktiskt inte så, den är felriktad. 

Visst att det är positivt för hamnen som får fler transporter, men 

för de boende kan man ju inte säga att det är positivt eftersom de 

inte garanterar det vi önskar. De försöker försköna det.” 

Kvinna, 41 år 
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Att informationen varit förskönande lyftes fram av flera personer, och 

önskemålet var att både för- och nackdelar redovisades, så att man själv kunde 

jämföra fakta. Det är alltså faktabaserad information de efterfrågar. 

”Det ska vara utförliga, ärlig info, som belyser fördelen med 

förslaget men också kritikersynpunkter, så människorna har 

möjlighet att jämföra för och emot.” 

Man, 64 år 

Flera tyckte också att information undanhållits; det framkom t ex information 

på mötet, som inte varit med i informationsbladet. En man menade också att 

information trollades bort på mötet och att projektledarna pratade bort viktiga 

frågor.  

Alla ansåg heller inte att informationen varit lätt att förstå. Det är ett stort 

projekt med mycket information som ska förmedlas. Någon tyckte att 

informationen varit spretig snarare än samlad, någon annan tyckte att det var 

svårt att förstå eftersom hon inte har kompetens om järnvägsbyggnation.   

 

”Jag tycker inte det varit så tydligt och lätt och förstå, för jag har 

inte kunskapen om hur man bygger en järnväg. Då måste någon 

informera om det, och just den faktan tycker jag borde kommit 

för länge sedan - hur det kommer bli, hur mycket tåg, vilka 

tankebanor man har.” 

Kvinna, 41 år 

Det rådde delade meningar om hur lätt det varit att få tag på information kring 

Hamnbaneprojektet. Någon menade att det varit lätt att få tag på viss 

information, speciellt i samband med samrådsmötet, men att det hade varit 

svårt utan den aktiva lokala föreningen. 

”Hade inte vi haft [den aktive mannen i föreningen, förf. anm.] i 

föreningen hade det varit svårt. Han har verkligen jobbat för att 

hitta informationen. Det är han som tagit tag i det från början.” 

Kvinna, 41 år 

Den information som varit lätt att få tag på är den som finns på Internet, 

menade en man. Han var dock av åsikten att informationen på Internet är rörig 

och ostrukturerad.  

”För folk i allmänhet är det ju bara att gå in på nätet och söka 

information. Fast det ligger ju lite krångligt. Man måste hoppa 

från det ena steget till det andra och olika länkar som man ska 

följa, så det har inte varit så lätt alla gånger.” 

Man, 64 år 

Intervjupersonerna ville ha information kring många olika delar av projektet. 

Några lyfte fram kostnader, tidplaner, placering av tunnelöppningar och 
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miljökonsekvenser som önskvärd information. Många poängterade att 

informationen ska komma snabbt och vara öppen. 

”Man ska tala om vad man arbetar med och hur man arbetar.” 

Man, 55 år 

Flera uttryckte även att de ville veta när det finns tillfälle att påverka och när 

besluten ska fattas. 

”Hur mycket vi kan påverka, det är egentligen det vi vill ha svar 

på. Är det kört, säg det då!” 

Kvinna, 41 år 

Någonting annat som flera av intervjupersonerna ville ha information om var 

vilka risker projektet medför. De ville ha rena fakta som visar hur mycket 

transporterna kommer att öka och vad som faktiskt skulle hända om det 

exempelvis blev en explosion av det gods som ska transporteras utanför deras 

husväggar. 

 

Informationskanaler  

De intervjuade använder sig av lite olika informationskanaler. Det var både 

radio, TV, gratistidningar såsom Metro, vanliga tidningar och givetvis Internet, 

som gällde. Någon nämnde även text-TV. Den största källan till information 

verkade dock vara grannar och andra berörda i området.   

Intervjupersonerna ansåg att det finns många vägar som är lämpliga att 

informera genom. De flesta nämnde att direktinformation till hushållen var ett 

bra sätt. 

”Vi fick ju något sådant från Renova nu, där de sa att det här 

kommer hända med sophämtningen i ditt område. Så man 

känner att det är viktigt och är riktat mot mig så att det inte bara 

är ett kuvert man lägger åt sidan. Det är viktigt att klargöra vad 

det gäller redan på kuvertet.” 

Kvinna, 41 år 

Att information finns i medierna ansåg de också var viktigt, men de tyckte dock 

att grunden var samrådsmöten. Att ta kontakt med intresseföreningar ansågs 

också vara ett bra sätt. 

Vad gäller information via Internet rådde delade meningar. Vissa tyckte att det 

givetvis ska finnas information där också, men att det måste ske på ett 

strukturerat sätt. 

”Om man hade lagt upp en eller ett par personer, som är 

involverade i projektet, som man får mejla till, och att de svarar, 

så det blir en mejlkorrespondens med dem. Men kommentarsfält, 

där skriver folk bara anonymt. Då blir det oseriöst.” 

Man, 30 år 
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Internet når enligt de intervjuade främst den yngre generationen – eller i alla 

fall inte de allra äldsta. En av de intervjuade hade även varit inne på 

Trafikverkets webbplats, men tyckte att den var svårnavigerad.  

”Man hade ju kunnat ge en länk direkt till sidan i brevet man fick, 

istället för att gå in där och leta själv.” 

Man, 17 år 

En kvinna nämnde att hon velat se beslutshandlingar på Internet, så att hon 

själv kan se, svart på vitt, vad som är bestämt och inte.  

 

Deltagande vid samrådsmötet 

De intervjuade fick inbjudan till samrådsmötet på olika sätt. Några fick det hem 

i brevlådan, andra läste en annons i tidningen och andra blev informerade av 

småstugeföreningen, antingen via deras informationsblad (i form av 

tidningsannonsen uppkopierad i förstorat format) eller muntligen. Kontakt 

brevledes eller muntligen uppfattades som säkraste sättet att nå folk. Ingen 

tyckte att inbjudan kommit för sent eller för tidigt – en vecka eller två före mötet 

är lagom. 

Ingen av intervjupersonerna hade svårt att hitta till samrådsmötet. Flera hade 

haft sina barn gående i den skola där mötet hölls. 

  

Åsikter om mötet 

Det var inte många intervjupersoner som tyckte att mötet var särskilt bra. Dock 

tyckte de flesta att stämningen på mötet var bra – trots att många hade 

förväntat sig hårda diskussioner, vilket det inte blev. En man menade att den 

kritiska rösten inte fick komma till tals. 

Vad gäller kvaliteten på informationen rådde delade meningar. Någon menade 

att den var tydlig och lätt att förstå, att det rent faktamässigt var bra och att de 

som höll i presentationerna var pålästa. Vissa menade dock att informationen 

var vinklad. 

”Informationen var väl bra. Men den var väldigt ensidig, det var 

från deras synfält, inte våra.” 

Man, 17 år 

Denne unge man hade önskat att de på mötet gav mer information om hur 

projektet faktiskt skulle påverka dem. 
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Det material som användes under samrådsmötet uppfattades överlag som 

”okej”. Någon ifrågasatte vissa av bilderna som visades, eftersom han tyckte att 

de var förskönande – men han tyckte ändå att det var tydligt och lätt att förstå 

vad de tänkt sig. Han menade även att han hade ett försprång, eftersom han 

tittat på informationen inför mötet.  

”Det är klart att om man inte hade några förkunskaper, kan det 

nog vara svårt att förstå.” 

Man, 30 år 

En kvinna sade också att hon haft andra förväntningar på materialet. 

”Vi hade förväntat oss att det skulle vara en uppbyggnad, en 

modellering. Då hade det varit lättare för folk att se. Det är svårt 

att orientera sig på en karta. Man skulle gjort modell 1 och 2. Det 

hade gjort det till ett positivare inslag också.” 

Kvinna, 41 år 

Några nämnde att det dessutom borde bestämts att alla skulle prata i mikrofon, 

så att alla skulle höra vad som sades.  

Den som får mest kritik av intervjupersonerna är moderatorn för mötet. Vissa 

uppfattade honom rentav oförskämd, andra menade att han var dålig på att ge 

ordet till den som ville uttala sig. Överlag uppfattades bemötandet från de som 

höll i mötet som acceptabelt av vissa, men som arrogant och irriterande av 

andra.  

Vad gäller möjligheten att ställa frågor ansåg nästan samtliga intervjuade att 

tiden för frågor var för kort. Några menade att mötet skulle hållit på en 

halvtimme-timme längre för att alla skulle få komma till tals. Någon menade att 

man borde haft med detta i beräkningarna, eftersom möten med missnöjda 

deltagare ofta måste börja med en ”urladdning”.  

”Har man ett möte när folk är väldigt missnöjda, då kommer det 

först en massa missnöje, det är när de är klara andra kommer till 

tals. Och när de väl gjorde det var det så kort tid kvar. Först mot 

slutet kom de konkreta frågorna; vad händer med min bostad? 

Hur tänker ni här?” 

Kvinna, 41 år 

Det rådde delade meningar kring huruvida frågorna besvarades. Någon tyckte 

att svaren var proffsiga och att frågorna bemöttes med respekt, medan andra 

tyckte att svaren var svävande och ”flummiga”. En kvinna menade att de 

utdragna svaren var en av orsakerna till att det inte fanns tid för alla att ställa 

sina frågor.  

De intervjuade upplevde att samrådsmötet var mycket välbesökt, någon sade att 

det kanske var 250 närvarande. Lokalen var fylld så att folk fick trängas ute i 

korridoren. Vissa tyckte att publiken var blandad vad gäller ålder och kön, andra 

tyckte att det var mest ”gubbar” och personer äldre än 30 år. Detta stämmer 

överens med vår observation.  
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De intervjupersoner som ansåg att vissa personer saknades på mötet, syftade 

främst på kommunen politiker; de som tagit alla beslut.  

”Det ska vara någon politiker, som varit med och fattat beslutet. 

Det hade varit bra att få veta om han kunde stå för sitt beslut.” 

Man, 55 år 

”Kommunen saknades i allra högsta grad. De representerar ju 

oss! De är vår väg till beslutsprocessen.” 

Man, 78 år 

En man hade gärna sett någon representant från det företag som gjort själva 

utredningen, en person som kunde svara på frågor om projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tips för att nå fler målgrupper som de intervjuade påtalade, var att satsa mer 

på personlig kontakt. Det var så den lokala småstugeföreningen gjort för att 

locka folk till mötet – de gick runt i området och knackade dörr och berättade 

varför det var viktigt att de kom dit. Någon annan trodde att det är 

skrämseltaktik som gäller:  

Tips för framtiden 

Det framkom flera idéer om hur mötet hade kunnat göras bättre. Intervjupersonerna 

föreslog: 

 Att mötet förläggs till två dagar, så att man hinner gå hem och smälta 

informationen innan nästa del. Det skulle innebära två separata möten - ett med 

information, ett med diskussion. 

 Att alla tänkbara alternativ diskuteras 

 Att ett förslag läggs fram tidigt i processen, och att en representant för området 

bjuds in och är med och påverkar och framför samhällets åsikter. 

 Att man väljer en stor lokal. På det aktuella mötet kom 250 personer istället för 

50, som de räknat med. Man bör på förhand kunna beräkna ungefär hur många 

som kommer att dyka upp.  

 Att moderatorer som leder samrådsmöten är tillmötesgående och inte avbryter 

folk. Principen med en moderator upplevdes dock som mycket bra.  

 Att det blir en god diskussion upplevs som en framgångsfaktor. Det underlättar 

om publiken delades upp i grupper så att man kan prata tillsammans.  

 Att frågorna på själva mötet strukturerades upp, så att de sorteras istället för att 

bara slängas ut från publiken på ett ostrukturerat sätt. 

 Att lyssna på varandra.  
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”Du kan sätta in en helsida i GP med information om att det ska 

bli samråd, så hade det inte kommit mer folk ändå. Man får väl 

sätta in en bild på ett kraschande tåg och säga ’det här kan 

hända’.” 

Man, 30 år 

Övriga aktiviteter 

Några av intervjupersonerna hade varit på andra aktiviteter kring projektet. 

Vissa hade varit på småstugeföreningens möten och någon hade varit och tittat 

på utställningen. Utställningen fick inte högt betyg av den man som sa att han 

varit där.  

”Jag har varit på utställningen. Den var väldigt dålig. Fyra bås 

med vackra bilder och ritningar och lite text. Jag hade hoppats 

att det skulle vara någon fysisk modell.” 

Man, 64 år 

En man angav även att han varit på möten med de lokala partierna angående 

Hamnbanan. 

Alla intervjupersoner utom en sade att de inte kommunicerat med 

projektledningen på annat vis än på mötet. Den som svarade att han haft 

kommunikation med ledningen, den engagerade mannen i Småstugeföreningen, 

har kommunicerat med den tidigare projektledaren. Han var hos henne på ett 

möte och kommunikationen dem emellan fungerade bra. Den gamla 

projektledarens efterföljare verkar dock inte upplevas som lika 

lättkommunicerad. Intervjupersonen nämnde bl a att det var svårt att få e-post 

besvarad. 

”Med henne [den tidigare projektledaren, förf. anm.] fungerade 

kommunikationen bra. Men hennes efterträdare har en svårare 

attityd.” 

Man, 64 år 

  

HAMNBANAN – Kortfattad sammanställning (Trivector) 

Projektet är känsligt och publiken är i stort motståndare till projektet.  

Det finns ett missnöje med dialogen – publiken tycker att man borde lyssnat mer och 

tidigare.  

Det finns även många missuppfattningar kring projektet. Starka opionsbildare på orten 

bidrar till till detta genom att sprida egen information kring projektet.  
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4.7 Masmolänken 

Utbyggnaden av Masmolänken, som är den västligaste delen av 

Södertörnsleden, syftar till att knyta samman Västra Botkyrkaleden vid Masmo 

med E4/E20 vid Vårby. Tunnel kommer att byggas på ungefär 1 km av sträckan, 

genom Masmoberget.  

 

 

4.7.1 Bakgrund 

Masmolänken är en del av en ny vägförbindelse, Södertörnsleden, som det finns 

stort behov av. På sträckan är det mycket lokal trafik som blandas med regional. 

Det finns miljöproblem som måste lösas och utbyggnaden har planerats under 

lång tid.  

Projektets påverkan är allra mest regional, det finns inte så många boende i 

området som är berörda.  

Man har kommunicerat genom webbplatsen, haft kontakt med andra aktörer 

(exempelvis är Spendrups bryggerier en stor arbetsgivare i området) och hållit 

samråd. 

Generellt finns det en positiv attityd till ombyggnaden. Man har fått in en del 

synpunkter, men kontakten med allmänheten har inte varit så omfattande.    

Unikt för det här projektet är det jämställdhetsfokus man antagit och låtit 

genomsyra projektet11:  

”Arbetet med jämställdhetsintegrering har bedrivits under skede 

arbetsplan där Masmolänken kommer att befinna sig fram till 

årsskiftet 2010/2011. Uppdraget har genomförts av fil.dr Karin S. 

                                                           
11 Projektet finns ingående beskrivet i rapporten ”Jämställdhetsintegrering i vägprojekt: Pilotprojekt arbetsplan 

Masmolänken. Kursiverat inom detta avsnitt är saxat ur denna skrift.  

Karta över berört område i projekt Masmolänken/Södertörnsleden 
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Lindelöf, genus- och jämställdhetskonsult vid Rejlers Ingenjörer 

AB samt etnolog och genusforskare vid Stockholms universitet, 

som upphandlades att fungera som expertstöd för 

projektledningen och leda jämställdhetsarbetet. Konsulten har 

fungerat som Masmolänkens expert på jämställdhetsfrågor och i 

den rollen utbildat, styrt och bevakat att vägprojektet och dess 

olika ingående arbetsmoment genomförts på ett mer jämställt 

sätt.” 

Projektets effekter gällande kunskapsnivå och inställning till 

jämställdhetsarbete presenteras såhär:  

”När det gäller kunskapsnivå och inställning till 

jämställdhetsarbete så vittnar de flesta av projektdeltagarna om 

en positiv upplevelse av ökad kunskap, vidgad förståelse och 

djupare insikt i vilken roll kön spelar i samhället och i relationer 

mellan människor. Vid de sonderande intervjuer som 

genomfördes vid jämställdhetsprojektets början uttrycker 

flertalet ett nyfiket intresse, men menar samtidigt att man saknar 

kunskap och i många fall inte alls har funderat på genus- och 

jämställdhetsfrågor. Kunskapsnivån kan således sägas ha varit 

låg inledningsvis och utbildningsinsatsen utformades därefter: 

först grundläggande kunskap om genus och jämställdhet, 

begrepp och definitioner, teori, politik och organisationsfrågor, 

innan vi kunde gå vidare till bransch- och Trafikverksspecifika 

genus- och jämställdhetsaspekter.” 

Positivt resultat alltså, men kanske snarare på en mer övergripande nivå än i det 

enskilda projektet: 

”En annan lärdom från jämställdhetsarbetet inom Masmolänken 

gäller valet av projekt och/eller tidpunkt för insatsen, som 

kritiseras av flera projektdeltagare. Dels tycker flera att skede 

arbetsplan är lite för sent i processen för att något avgörande ur 

jämställdhetssynpunkt ska kunna ske, dels är i princip alla 

överens om att jämställdhetstanken borde ha funnits med från 

allra första början inom detta skede. Dessutom är några kritiska 

till att jämställdhetssatsningen genomförs i ett projekt där nästan 

hela vägen går i tunnel och så lite av kontaktytor finns med 

andra trafikslag, boende m.fl., dvs. sådant som det redan finns 

mycket forskning om och exempel på. Däremot tycker deltagarna 

överlag att Masmolänken var ett bra val för att det var ett lagom 

stort projekt – tillräckligt omfattande men ändå hanterbart. En 

viss kritik finns alltså gentemot vad som överhuvudtaget var 

möjligt att åstadkomma ur jämställdhetssynpunkt, givet 

omständigheterna. En positiv bieffekt av jämställdhetsarbetet 

inom Masmolänken är dock att vissa av projektdeltagarna har 

tagit med sig de nya perspektiven och kunskaperna till helt andra 

projekt, i andra delar av landet, och därmed bidragit till en mer 

jämställd utformning av transportsystemet – även om det kanske 

inte har hänt så mycket i just Masmolänken. Fortsättningsvis är 
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det dock angeläget att jämställdhetsaspekten finns med som en 

förutsättning från början i ett projekt (eller projektskede) och 

gärna redan i förfrågningsunderlaget.” 

 

4.7.2 Samråd 

Samråden har inte varit speciellt välbesökta. Man har haft två möten med 

allmänheten och bjudit in direkt berörda. Upplägget var 30-40 min presentation 

och sedan hölls en allmän frågestund på 40 min.  

4.7.3 Informationsmaterial 

På Masmolänkens projektwebbplats hos Trafikverket finns kortfattad och tydlig 

information om projektets utformning och effekter på trafiksäkerhet och miljö. 

En rad om var i arbetsprocessen projektet befinner sig finns också, samt en 

relativt detaljerad karta. 

I dokumentsamlingen för Södertörnsprojektet finns mer information kring 

Masmolänken; där finns förstudien, protokoll från markägarsammanträden och 

samråd med allmänheten samt MKB:n för nedladdning.  Dock kan detta 

material vara lite svårare att hitta, då det ligger under det stora 

Södertörnsprojektet. 

Synlighet i media och på Internet 

 En uppropslista mot avgifter på Masmolänken: http://upprop.nu/SLQL 

 Det finns även en blogg med namnet ”Stoppa Masmolänken”. 

Anledningen är att man vill skydda Masmoskogen.  

http://masmoskogen.blogspot.com/ 

 Radio P4 i Sthlm rapporterade i sept 2009 att det var oenigheter om 

vägavgifter på Masmolänken 

 

  

MASMOLÄNKEN - Kortfattad sammanställning (Trivector) 

Projektet visar att jämställdsmedvetenhet behövs.  

Det är dock svårt att se några konkreta resultat av detta arbete i samråden, men med en 

ökad intern medvetenhet – som projektet fört med sig - torde olika perspektiv ändå tas 

tillvara på ett nytt sätt, oavsett hur många av respektive kön som besöker samrådsmötena.  

Projektet visar också att det är svårt att attrahera en målgrupp till samråd, då det inte finns 

många boende i området. Brukarna av vägen finns någon annanstans och är svår att nå på 

detta sätt.  

http://upprop.nu/SLQL
http://masmoskogen.blogspot.com/
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4.8 Väg 288 Hov-Alunda 

Detta projekt är en del i ett större projekt för att bygga om väg 288 mellan Hov 

och Gimo till mötesfri väg. Ombyggnaden på en del av sträckan hade påbörjats 

när samrådsmötet för sträckan Hov-Alunda hölls. På andra delar av sträckan 

höll man på att ta fram förstudier och vägutredningar.  

4.8.1 Bakgrund 

Väg 288 är en viktig väg för en stor del av regionen. Den är länken mellan 

Östhammar och Uppsala och är viktig för både pendlare och de som bor längs 

vägen. I projektet har Trafikverket fokuserat på att få till en dialog med de 

berörda. All kommunikation, inklusive mötena andas dialog. Vid varje 

kommunikationstillfälle passar man på att uppmana till synpunkter och tacka 

för dem man redan fått. Projektledaren själv har också lagt mycket tid på att 

vara ute på fältet. Det kräver mycket tid och energi, men är värt det i slutändan: 

Projektledare: ”Sitter man hemma i någons kök så kan man inte 

ljuga. De mötena är verkligen krävande, men så viktiga. Att 

komma hem och se hur det ser ut och vad vi kan föreslå för 

åtgärder. Det är ju ofta pengarna som styr så vi kan sällan 

genomföra den bästa åtgärden. Vi måste vara medvetna och det 

och beskriva för folk, inte vara rädda för att säga som det är. Det 

är ju ofta tråkiga möten, folk blir ledsna. Tar man då inte 

chansen öga mot öga, då är det helt kört, för då får de en helt 

annan känsla än om det är inför massa andra människor.”  

Informatör: ”Så det är nog jätteviktigt att satsa de pengarna om 

Trafikverket vill att vi ska jobba mer med dialog.” 

  

Man har även försökt att utforma samråden så att de präglas av en dialog. Det 

första samrådet är det som det haft tydligast dialogkaraktär:  

Projektledare:”Mötesformen spelar också roll för upplevd 

delaktighet. På traditionella möten kommer ju myndigheten och 

står där på podiet och drar sina PPT-presentationer, ’är det 

någon som har några frågor, nej, tack för idag’.  

Informatör: Förutom den ’sura gubben’ som skriker högre än alla 

andra. De finns på alla möten. Men man lyssnar inte på den lilla 

tanten som bara vill gå till sin busshållplats och undrar om det 

går. 

Projektledare: Då fungerade det mycket bättre när vi hade de 

väldigt tidiga informationsmötena. Extremt informella. Då hade 

vi flera stationer och en del stod och pratade väldigt länge. Man 

hjälps åt. Det är det här som är dialog.”  
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Projektledaren och informatören menar dock att det vid en dialog – och även 

annars – är väldigt viktigt att fundera över målgruppen mer än vad Trafikverket 

traditionellt gör. De har arbetat med frågan, men ser utvecklingspotential:  

”På startmötet ställde jag en enkel fråga ’ge 3 förslag på 

intressegrupper som kan vara intresserade av det här projektet’, 

och vi var 15 runt bordet. Så där sprudlade det av idéer. Man kan 

komma på grupper man inte tänkt på, och då funderar man på 

hur man ska nå dem. Läser de tidningen, använder de Internet? 

Sådana frågor måste man ställa sig och det har vi kanske inte 

gjort ordentligt här.”  

 Projektledare 

 

 

 

4.8.2 Samråd 

I projektet har hittills hållits fem markägarsamråd och tre informationsträffar. 

Mötet vi deltog på var ett av de två markägarsamråd som hölls i oktober 2010.  

Mötet hålls i ett nedlagt bibliotek i Alunda. Rummet känns instängt, det är 

lysrör i taket och udda stolar uppställda i biosittning. Besökarna verkar dock väl 

känna till lokalen. De flesta kommer i tid, några till och med 20 minuter för 

tidigt. Det är 30-40 personer på mötet, de flesta seniorer, en del medelålders och 

ett fåtal yngre. Tre representanter från Trafikverket (projektledare, sakkunnig 

och markförhandlare) håller i mötet. Projektledare börjar med att hälsa 

välkomna, informera om projektet och sedan tar de sakkunniga vid och berättar 

om sina delar. Sedan är det allmän frågestund och kort paus. Efter det kan man 

ställa mer individuella frågor till projektledare och sakkunniga, som sitter på 

olika platser i lokalen där det finns kartmaterial. Stämningen är god, även om 

negativa åsikter hörs på mötet. Som vanligt är det de negativa åsikterna som 

hörs mest, men vid ett tillfälle meddelar ledaren för utvecklingsgruppen i 

Alunda att man är mycket tacksamma för allt engagemang projektledaren lagt 

ner och någon säger skämtsamt att hon borde bli hedersmedlem och att man 

borde resa en staty av henne i samhället.  

Innovativ visulisering av tidplan för projekt väg 288, faksimil från nyhetsbrev  

till berörda 
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4.8.3 Informationsmaterial 

Om projektet kring ombyggnaden av Vägg 288 mellan Hov och Alunda finns en 

större mängd material.  

Informations- och kommunikationsarbetet styrs av aktivitets- och 

kommunikationsplanerna. I aktivitetsplanen beskrivs vad, när och mot vilka 

olika aktiviteter ska göras, men även genom vilken kanal informationen ska 

spridas. I planen görs även en ansvarsuppdelning och en budget för de olika 

aktiviteterna. 

Vid två tillfällen under 2010 gav Trafikverket ut nyhetsbrev om projektet, där de 

redogör för vad som är på gång. Målgrupp var markägare och närboende, som 

fick dessa skrifter postalt. Innan Trafikverket åkte ut med informationsbussen 

samt innan informationsträffar, annonserades detta med olika kortfattade 

annonser, framförallt i tidningen (Uppsala Nya Tidning, UNT). I de postala 

utskicken med inbjudan till samråd, medföljde även tvåsidig information om 

projektet. Det gjordes även en mindre tidningsannons för att informera om att 

vägutredningen var ute på remiss.  

På webbplatsen återfinns mer material än på de flesta av övriga studerade 

projektsidor. Man hittar kartmaterial, förstudie och arbetsplan, den senare i 

både original och reviderade versioner. Någonting som är nästintill unikt för det 

här projektet är att det på projektets webbsida är att det finns en avdelning för 

”frågor och svar” – visserligen inte särskild välfylld, men det är ett bra initiativ. 
  

Köbildning under frågestund som avslutade samrådsmötet  

i Alunda. 
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Synlighet i media och på Internet 

 På ”Region Uppsala” ligger ett antal dokument om projektet, såsom 

informationsblad/nyhetsbrev och effektanalys 

 UNT (Uppsala nya tidning) har skrivit några nyheter om projektet, t ex 

dec 2010.  

 SMC (Sveriges MC) har åsikter om vägen, bygget och samrådet: 

http://forum.svmc.se/archive/index.php/t-4298.html 

 I januari 2011 startades en Facebookgrupp (i skrivande stund 78 

medlemmar) om hur dålig väg 288 är 

http://www.Facebook.com/home.php?sk=group_102395823171876 

 

4.8.4 Telefonintervjuer 

Tio personer som varit på samrådsmötet i om väg 288 intervjuades. Av dessa var 

två kvinnor, 53 respektive 60 år gamla, och åtta var män mellan 50 och 80 år. 

Kännedom 

De flesta intervjuade kände till projektet relativt väl. Många har varit på minst 

ett tidigare möte och vissa berörda markägare har varit i direktkontakt med 

projektledningen. I tidningar och övriga medier har vissa, men inte alla, sett lite 

information. 

”Min man har varit på mötena och så har de kommit hem till oss 

och pratat också. […]. I tidningarna har jag inte sett något, men 

min man var inne på Internet och tog ut ritningar.” 

Kvinna, 53 år 

En man har även suttit med i Byggnadsnämnden och fått information den 

vägen. 

Attityder 

Flertalet av de intervjuade var positiva till att Väg 288 byggs om, men några var 

tveksamma till hur den ska byggas om.  

”Ska det byggas skulle det ju byggas en 3-väg rakt av när man 

ändå förstör en massa mark.” 

Kvinna, 53 år 

En jordbrukare, som använder vägen för att köra tunga fordon mellan sina 

åkrar, var negativ till ombyggnaden. Han menade att det var bra för bilisterna, 

men att han kommer att bli stressad och stoppa upp trafiken när han ska köra 

sina långsamgående fordon på en större väg. Några påpekade också att de tycker 

att det är ett dyrt projekt och att man kunde göra en enklare och billigare 

lösning. 

 

http://forum.svmc.se/archive/index.php/t-4298.html
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_102395823171876
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Påverkan 

Vissa av intervjupersonerna kommer att bli direkt berörda av projektet genom 

att deras mark påverkas. En kommer eventuellt att bli tvungen att flytta. Någon 

kommer att påverkas genom att han måste köra en annan väg för att komma till 

sitt hem. De som blir direkt berörda är givetvis missnöjda med att deras hus 

måste rivas eller att de förlorar sin mark, men det verkade ändå finnas förståelse 

för att någon måste drabbas. 

”Man måste ju alltid tänka att det inte bara är jag, hade de byggt 

någon annanstans hade någon annan blivit drabbad.  Det är inte 

så mycket att göra åt.” 

Kvinna, 53 år 

Några av de intervjuade har också utnyttjat möjligheten att vara med att påverka 

projektet. Någon gjorde det genom att ta kontakt med projektledningen under 

samrådet och då framföra sina synpunkter, någon har skickat skrivelser och en 

man drog ihop ett litet möte för att få dem att ändra på sträckningen så att 

infarten till hans affär inte skulle beröras.  

Intervjupersonerna var inte helt säkra på vart de ska vända sig om de vill 

påverka. Någon skulle vända sig till ordföranden i en lokal intresseförening. 

Andra skulle försöka få kontakt med dem som höll i samrådet, och någon skulle 

ringa sig fram för att komma till en person som har makt att påverka. 

Markägarna menade att de fått information och kontaktuppgifter ”från början”, 

medan vissa andra efterlyser ett informationsblad med personliga 

telefonnummer och mejladresser. 

”Nej det har vi inte fått ut, man skulle fått en 

informationsblankett med personliga telefonnummer och 

mejladresser. Det kom bara en inbjudan till ett samrådsmöte.” 

Man, 57 år 

 

Upplevelse av att påverka 

De som försökt påverka kände att de blivit positivt bemötta, men inte alltid fått 

gehör för sina förslag. Någon menar att de inte fick någon reaktion på 

synpunkterna överhuvudtaget, någon annan blev meddelad att hans förslag 

skulle kosta för mycket. 

”Jag får inte gehör för mina synpunkter. Bemötandet har varit 

positivt, men vi ser ingen reaktion på de förslag vi lagt.” 

Man, 79 år 

Vissa trodde att det inte finns så stort utrymme för dem att påverka hela 

projektet, men att det finns små detaljer som kanske kan ändras på. En person 

hade en känsla av att samhället blir överkört och att det sitter ”ett gäng 

slipsknuttar” på ett kontor och bestämmer allt på förhand. Flera uttryckte 

samma känsla av att utgången av projektet är förutbestämt. Någon menade dock 

att möjlighet att påverka finns om man får information i tid. 
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”Det är ju så mycket beslutat redan i de senare skedena, får man 

veta redan tidigt att det är något på gång så är det inga 

problem.” 

Man, 50 år 

Det rådde också delade meningar om det är olika lätt för olika personer att 

påverka. Någon menade att det är svårare om man är blyg och inte säger 

någonting, någon annan trodde att det är lättare om man är van att prata med 

folk om liknande frågor och någon trodde att det handlar om kunskap.  

”En i byn som är ingenjör kan vara sakkunnig. Skriver han ett 

uttalande till Trafikverket som sakkunnig, kanske som 

företrädare för en grupp här, så skulle det säkert tas emot 

annorlunda än om jag skulle skicka in någonting. Jag kan ju inte 

kanslisvenska så då kommer det uppfattas som gnäll.” 

Man, 73 år 

En man trodde att det är lättare för organisationer än för en enskild. Ingen 

trodde att det spelar någon roll om den som försöker påverka är man eller 

kvinna, förutom att kvinnor oftast inte är lika framåt som män. 

 

Information 

Eftersom många av de intervjuade kommer att bli berörda i väldigt hög 

utsträckning var det väldigt viktigt för dem att få korrekt information. De som 

blir mest berörda berättade att de fick veta tidigt att vägbygget var i antågande, 

men att det finns många frågetecken om när och i vilken utsträckning de 

kommer att påverkas.  

”Vi fick veta tidigt att vägen skulle komma och att vi kanske inte 

skulle kunna bo kvar, så vi började bearbeta detta tidigt. Det var 

bra att vi fick fundera på det så att vi inte fick en chock. Men nu 

vet vi att det är viktigt att vi får veta hur det blir, jag har ingen 

aning om hur lång tid vi har på oss.” 

Kvinna, 53 år 

”Det är många frågetecken. Och vi vet inte när det blir. Som 

grannen sa, jag vägrar oroa mig för någonting jag inte vet.” 

Kvinna, 60 år 

Intervjupersonerna ansåg att informationen varit trovärdig och förståelig. 

Någon betonade i samband med att informationen var trovärdig att Trafikverket 

var ärliga med att det inte finns några pengar i projektet just nu, vilket gör att 

det kommer dra ut på tiden. De intervjuade ansåg också att informationen 

kommit i rätt tid, lite beroende på när projektet blir av.  

De intervjuade har inte upplevt att det varit svårt att få information om 

projektet. Det har kommit information hem ett antal gånger, det har varit enkelt 

att klicka sig fram på Internet och det har varit ett antal möten. 
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Intervjupersonen som är berörd markägare ansåg också att det varit lätt, 

eftersom Trafikverket kom hem till dem och informerade personligen.  

”De personliga mötena gör ju att vi får det vi behöver, vi ringer 

till dem om vi har några frågor.” 

Kvinna, 53 år 

En man som genom sin verksamhet träffar många i lokalbefolkningen upplevde 

att det finns luckor i informationsspridningen, någonting han märkt genom att 

han får många frågor om vad som kommer att hända.  

”Jag får mycket frågor om dagarna så lokalbefolkningen har 

dålig koll på projektets planering. Kreti och pleti hade kanske 

velat ha en folder om hur det ser ut, vad det kommer kosta, hur 

lång tid det kommer ta osv. Det betyder att det saknas 

information.” 

Man, 73 år 

Vad vill då intervjupersonerna ha information om? Många nämnde att 

tidsplanen är viktig, samt att detaljerna är viktiga eftersom alla vill veta hur just 

deras infart eller tomt kommer att påverkas.  

”Det viktigaste är att få reda på hur man själv drabbas. Man är 

sig själv närmast, man ser till sitt.” 

Kvinna, 53 år 

Någon efterlyste också information om varför de förslag som tagits fram 

prioriterats, vad som ligger bakom.  

”Att det skulle bli 1+1, var fick man reda på det någonstans? Vad 

ligger bakom?” 

Man, 58 år 

Flera av intervjupersonerna var också intresserade av kostnader och hur det rent 

tekniskt ska gå till under byggtiden. 
 

Informationskanaler  

Intervjupersonerna använder alla möjliga informationskanaler; tidningar, TV, 

radio och Internet. Någon läser inte tidningen, någon använder inte Internet, 

men annars verkade de klassiska kanalerna vara det som gäller. Någon tog hellre 

personlig kontakt med den som kan tänkas sitta inne med information, 

beroende på vilken typ av information det rör sig om.  

De markägare som fått personliga besök tyckte att det var bästa sättet att få 

information. Någon menade att personliga möten i kombination med större 

möten är bra. Det fanns samtidigt förståelse för att alla inte kan informeras på 

detta sätt.  

”Att de går ut två man och pratar vid köksbordet, det är nästan 

det bästa. Men så kan man ju inte göra om det är större mängder 

som ska informeras.” 
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Kvinna, 60 år 

Någon tyckte att det skulle vara bra om alla berörda markägare fick ut kartor 

och ritningar där det åskådliggjorts vad som ska hända med just deras mark. 

Någon menade att ett brevutskick varje gång det skett något nytt vore bra, gärna 

med information om vad som beslutats och hur det kommer att se ut.  

”När det berör den egna orten är adresserade brev bra. Då vet 

man att det här är till mig så det måste jag läsa.” 

Kvinna, 64 år 

En man menade att lokalpressen är ett bra sätt att informera närområdet på, 

samt genom Internet och lokaltidningarnas webbplatser. 

Vad gäller information via Internet rådde delade meningar. Alla vet om att 

Internet finns och att det kan vara ett bra forum, men alla använder det inte 

själva. Någon sade att det finns en hel generation som inte är uppkopplad, vilket 

innebär att Internet i så fall möjligtvis kan fungera som ett komplement till 

andra medier. Någon menade att Internet och möten är lika viktiga 

informationskanaler.  

Flera trodde att Trafikverkets webbplats skulle vara en bra plats för information. 

Där kan man få uppdaterad direktinformation från den som är ansvarig för 

projektet, vilket ger trovärdighet. En man ville förutom den direkta 

informationen att kartskisser och viktiga dokument läggs ut på Trafikverkets 

webbplats. Någon menade att även kommunens webbplats skulle kunna vara en 

lämplig informationskanal, någon annan föreslog en Facebookgrupp. 

 

Deltagande vid samrådsmötet 

De flesta av intervjupersonerna blev inbjudna till samrådsmötet via post. En 

man blev informerad av en engagerad person i samhället. Att bli inbjuden via 

personligt brev tyckte alla är bra och alla tyckte att det kom i lagom tid före 

mötet. Någon ansåg att brev hem ökar pliktkänslan för att delta.  

”Jag tycker det var bra att det kom brev hem, jag kände mig inte 

tvungen men… ja nästan.” 

Kvinna, 64 år 

Förutom vanlig post sade en man att han lika gärna kunnat bli inbjuden via e-

post. 

Alla intervjupersoner utom en tyckte att det var lätt att hitta till mötet. Den sista 

personen frågade en kollega och fick på så vis veta mer exakt var det skulle äga 

rum. 

 

Åsikter om mötet 

Merparten av de intervjuade var nöjda med mötet. Någon menade att 

stämningen på mötet var bättre nu än vid tidigare möten, eftersom de nu fått lite 

inflytande. Den man som uttryckte detta var en av de markägare som lyckats 
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påverka projektet till sin egen fördel. Stämningen var uppsluppen och någon 

poängterade att folk till och med skrattade ibland. Några lyfte dock fram bristen 

på ”bett” i diskussionerna. Även om de tyckte att ”flickorna” var väldigt duktiga 

påpekade några att de pratade tyst. De tyckte då att det var svårt att säga ifrån, 

bl a eftersom en av möteshållarna bröt på ett icke-svenskt språk. 

”Inget ont om tjejen som höll i föredragen, hon som bryter på 

något språk. Hör man dåligt i en lokal och sen bryter en person 

på en icke-svensk dialekt så är det svårt att höra. Det är vi många 

som upplevt. Och man kan ju inte säga att man inte hör eller inte 

förstår, det är genant om det är en med utländsk brytning.” 

Man, 57 år 

Vad gäller den information som gavs påpekade några att ”de bara pratar om 

pengarna”. Samtidigt menade de att det är ett stort projekt som kostar mycket 

pengar, vilket gör att de förstår att det är viktigt. Några uppskattade också att 

informationen var tydlig.  

”Jag tycker det var bra, speciellt den sista tjejen som pratade. Det 

var inga krusiduller, inga omsvävningar. Det är tydlighet, folk 

blir oroliga annars.” 

Kvinna, 64 år 

Intervjupersonerna var också mycket nöjda med bemötandet. Flera pratade om 

hur duktiga ”flickorna” var. Att ställa frågor och få dem besvarade var heller 

”inga konstigheter”. Frågorna antecknades och det som inte kunde besvaras 

skulle de ta reda på. 

Intervjupersonerna tyckte överlag att materialet på mötet var bra. Någon tyckte 

att kartorna hade kunnat förstoras, någon annan att de kunde förenklats. Två 

personer efterlyste ytterligare material; den ena ville ha en utskrift om de 

senaste förslagen och hur varje markägare berörs, den andre ville ha en liten 

dokumentation av den information som gavs på mötet, så att man kunde ta med 

sig det som sagts hem. 

Vad gäller deltagandet på mötet ansåg flera att det var för lite folk. Många av 

dem som deltog lämnade dessutom mötet i halvtid – TV-programmet 

”Grannfejden” hade ett reportage från orten och detta ville folk inte missa.    

”Det var lite dåligt med folk. Men det hade en naturlig förklaring, 

det var Grannfejden härifrån den kvällen. I pausen försvann alla 

och vi undrade ’vad tusan hände där?’ Då gick vi också, och när vi 

kom hem upptäckte vi att det var Grannfejden från Alunda.” 

Man, 50 år 

Någon annan trodde att den dåliga uppslutningen berodde på att det redan 

hållits ett antal möten, och att de intresserade fått den information de behövt. 

Vad gäller representativiteten ansåg flera att det var övervägande män, och 

främst äldre sådana. Detta stämmer överens med vår observation vid mötet. En 

intressant iakttagelse är dock att vissa tyckte att könsfördelningen var jämn. 
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Vissa av de intervjuade saknade någon på mötet. En man hade velat att LRF 

skulle varit där och stöttat lantbrukarna, en annan hade velat ha fler 

representanter från kommunen. Någon hade velat se representanter från 

lokaltrafiken, eftersom busslinjerna kan komma att påverkas, och en sista hade 

velat att beslutsfattarna var på plats. Han menade att när det inte är de som 

fattar besluten som håller i mötet, så blir det ingen debatt eftersom 

möteshållarna bara antecknar synpunkterna och för dem vidare. Han påpekade 

vidare att projektledaren inte ens var med på podiet, utan satt tyst längst bak i 

salen (här är dock viktigt att poängtera att detta inte är korrekt, då den som satt 

bak i salen var markförhandlaren – enda mannen från Trafikverket på mötet – 

och projektledaren var den kvinna som höll i presentationen.) En person hade 

velat att de som var engagerade eller representerade någon organisation 

presenterade sig, så att publiken visste vilka som fanns representerade (detta 

skedde på mötet, varför man uppfattat att det inte skett är intressant att fundera 

på – kanska berodde det på att ljudet var dåligt eller att det var svårt att uppfatta 

av annan anledning). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Någon menade att det inte finns så mycket att göra för att utveckla samråden – 

de har alltid sett ut på detta sätt. 

”Nej. Såhär har det väl alltid gått till. Att det finns en panel och 

man får ställa frågor efter att de informerat. Man kan nog inte 

utforma det på något annat sätt.” 

Kvinna, 64 år 

För att få fler att komma på samrådsmötena tipsade en person om att hålla flera 

möten, så att man inte missar det för att man har förhinder ett visst datum. 

Någon menade att Trafikverket skulle nå fler om de åkte hem till varje 

markägare och hade personliga möten. Någon annan menade att personliga 

brev till var och en är den enda lösningen. En man menade att upplysningen om 

Tips för framtiden 

De intervjuade hade ett antal synpunkter på hur man skulle kunna utveckla 

samrådsmöten. De menade: 

 Att det fanns mer material att dela ut, som man kan ta med sig hem 

 Att varje markägare borde få en egen stund om markintrång.  

 Att det finns en struktur på frågestunden, så att inte enbart de med vassast 

armbågar kommer till tals. 

 Att de som blir direkt berörda skulle få stanna kvar efter mötet och få djupare 

information om hur just deras situation kommer att påverkas. 

 Att presentationerna förenklas  

 Att på förhand kontrollera TV-tablå och andra händelser i området, så att det inte 

krockar med samrådet 
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att det verkligen finns möjlighet att påverka kan göra att fler vill komma på 

samråden och säga sin mening. Hur man gör folk uppmärksamma på denna 

möjlighet låter han dock vara osagt. En annan man menade även att Internet 

kanske är en möjlighet att engagera. 

”Ja, hur populariserar man det? Andra medier, kanske Facebook 

och så.” 

Man, 58 år 

Övriga aktiviteter 

Flera av de intervjuade hade varit på andra möten om väg 288. Vissa hade som 

nämnts även haft personligt besök av projektledning. En påpekade att ett av de 

tidigare mötena var förlagda till ett missionshus, vilket gjorde att han inte ville 

uttrycka alla synpunkter - ”man får ju vara lite fin i mun i en sådan lokal”. 

Någon nämnde också att på ett av de tidigare mötena serverades fika, men det 

gjordes inte på detta möte.  

Flera av intervjupersonerna hade kommunicerat med projektledningen. De som 

haft hembesök av dem anser att det fungerat mycket bra och att de var trevliga. 

Någon var besviken på svarstiden på de synpunkter de skickat in till 

projektledningen brevledes. 

”Det har fungerat sådär, om jag ska vara ärlig. Ett brev vi skickat 

fick vi veta att det låg kvar på skrivbordet några månader 

senare. Så ska det ju inte vara.” 

Man, 58 år 

 

 

  
VÄG 288 HOV-ALUNDA – Kortfattad sammanställning (Trivector) 

Dialogen – som Trafikverket lagt mycket vikt, tid och resurser vid – uppskattades och 

påvisades som viktig.  

Projektet visar också att stämningen på samrådsmötet blir bättre om man som projektledare 

arbetar för att lära känna målgruppen under projektets gång.  
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4.9 Skellefteåprojektet 

Projektet handlar om en förändring av E4:an genom Skellefteå.  Luftproblem, 

klimatmål, tung trafik och endast en tillräcklig bro över älven gör att E4 är en 

barriär och skapar miljö- och trafiksäkerhetsproblem. Lösningen på problemet 

är att förändra inte bara E4:an utan även andra faktorer inom Skellefteå. På 

Trafikverkets webbplats finns att läsa att ”Skellefteåprojektet är ett 

samhällsbyggnadsprojekt där målet är ett effektivt och hållbart 

transportsystem med en säker och miljöanpassad användning.”  

4.9.1 Bakgrund 

För att kunna nå projektets mål har man varit tvungen att arbeta på ett nytt sätt. 

Enligt Trafikverkets webbplats handlar det om att:  

”Vägutredningen är unik eftersom den ska använda Trafikverkets 

fyrstegsprincip mer konsekvent än vad som är vanligt i 

planeringen. Det innebär att vi söker åtgärder som löser 

transportbehov och miljöproblem på ett bredare sätt än tidigare. 

Trafikverket och kommunen samarbetar i vägutredningen, vilket 

främjar viktiga gemensamma mål.” 

 

Rent konkret handlar det alltså om ett gemensamt arbete för Trafikverket och 

kommunen – att tillsammans komma fram till vilka lösningar som är möjliga 

och vad var och en kan bidra med för att lösa problemet.  

Projektet har haft en något turbulent start, men arbetet har ändå flutit på 

relativt bra. I dagsläget är man ca 1 år försenade och finansieringen är något 

osäker. Men trots detta arbetar man vidare enligt plan, och menar att det är 

viktig att hålla samarbetet med kommunen igång.  

”Förstudien gjordes av en projektledare som fick ett nytt jobb, då 

bytte vi och det blir alltid lite turbulent. Då tog vi in konsulten, 

men den har också bytts flera gånger. Så projektet har bytt 

ganska mycket folk. Men det har ändå flutit på. Det förlängs 

kanske lite av bytena. Lite uppförsbacke.” 

Informatör 

Från Trafikverkets sida har man arbetat mycket med att nå olika målgrupper, 

och annonseringen har varit en stor del i det. Man har skapat en egen logotyp för 

projektet och utformat annonserna så att de är i samklang med projektets mål, 

och för att locka målgrupperna. Målgrupperna är i stort sett alla som berörs av 

vägen, och det är självklart många. Trafikverket har inför samrådet annonserat 

på Facebook. Denna annons gav ökad trafik på projektets webbsida men det är 

inte troligt att den haft någon stor effekt på besökarantalet.  I samrådet 

samarbetar man med skolor och får in synpunkter från skoleleverna genom 

fokusgrupper.  

”Det har varit väldigt mycket annonsering.  Och så har vi försökt 

att ändå fundera över hur vi når de grupper som vanligtvis inte 
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går, utan att lägga alldeles för mycket resurser. Det har blivit 

affischer, flyers och Facebook inför samrådsmötet.  

 

Vi har ju lite koll på vilka som kommer att komma i och med att 

det varit en debatt länge.  Vi har försökt fånga allt från 

skolklasser till PRO. Och att nå både kvinnor och män, som när vi 

haft annonser på sjukhuset t ex. Insatserna har varit mest utifrån 

åldersgrupper.”  

Informatör 

Några av skolklasserna kom till samrådslokalen under dagen för samrådet och 

fokusgrupperna med dem hölls i närheten av utställningen i två omgångar, en kl 

9 och en 10.30. Utöver detta var det information för politiker kvällen före 

samrådet – ”samrådspremiär med mingel” – pressträff kl 11, och tre samråd för 

allmänheten, kl 12, 15 och 18. Utanför lokalen fanns en utställning kring 

projektet.  

”Igår hade vi för politiker för att kunna förankra det hos dem. Det 

har vi hållit på med hela tiden, det är det med steg 1 och 2. 

Förankringen har varit via workshops, besök, näringslivsbesök 

och träffen igår [Informationen för politiker]. Och så träffade vi 

dem på samrådsmötena också. Det skadar ju inte om politikerna 

hört informationen innan.” 

Informatör 

 

4.9.2 Samråd 

I nedanstående avsnitt kommer följer observation från samtliga möten under 

samrådet i Skellefteåprojektet.  

Samrådspremiär – information för politiker 18.00 

Mötet med politikerna börjar med mingel och efter en halvtimme tar sig 

sällskapet in i möteslokalen. Det är relativt många, runt 30 personer där. 

Projektledaren och konsult hälsar välkomna till Samrådspremiär och ger 

politikerna ingående information om projektet i stort och själva samrådet, så att 

de ska vara väl förberedda inför eventuella frågor från journalister nästföljande 

dag. Politikerna ställer några frågor, men det är en god stämning.  

Möte med skolelever kl 09.00 och 10.30 

De två mötena med skolelever är praktiskt taget identiska. En klass – 20-30 

elever – börjar med att titta på utställningen, ställer frågor till sin lärare och gör 

snabbt slut på Trafikverkets karameller. Eleverna tar sig sedan in i möteslokalen 

som är en föreläsningssal med fasta stolar i biosittning. De flesta sätter sig långt 

bak. Konsulten presenterar projektet i ca 15 minuter och språket och 

framtoningen är väl anpassad för ungdomarna. Det är tydligt att det är en 

skolklass som är på besök, och eleverna uppmanas tex att ”räcka upp handen” 

om de har några frågor. Ett fåtal svåra ord används i den första presentationen, 

men till den andra presentationen är dessa utbytta mot några enklare – 
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exempelvis byts ”cirkulationsplats” till rondell. Efter presentationen delas 

elverna upp i grupp, där det tillsammans med representant för konsulten går 

igenom hur de upplever trafiksituationen idag och berättar om sina dagliga 

resmönster.  

 

 

Pressträff kl 11  

Endast 4 journalister dyker upp för pressträffen. Tekniken strular, vilket gör att 

en diskussion kring frågorna startar redan innan presentationen kommer igång. 

När tekniken åter fungerar presenterar projektledaren projektet. Presentationen 

är tydligt anpassad för journalister, och ganska mycket information presenteras 

under kort tid. Dock tar pressträffen längre tid än planerat. Efter träffen dröjer 

sig någon journalist kvar för att ställa ytterligare frågor till projektledaren.  

Samrådsmöte kl 12 

Besökarna till mötet är i tid, men själva mötesstarten blir något försenad på 

grund att presskonferensen och frågorna från journalisterna drar ut på tiden och 

uppehåller projektledaren. Projektledaren inleder med att hälsa välkomna, och 

en presentation hålls av projektet, följt av frågestund. Mötet hålls i samma lokal 

som tidigare. Lokalens utformning gör att det är ganska lätt att gå ut och in, så 

besökare som tittar på utställningen kan lätt smyga in i lokalen och lyssna på 

mötet. Minst en av journalisterna har dröjt sig kvar för att senare ställa frågor 

till någon av mötesdeltagarna. Det är 19 personer på mötet, varav 4 kvinnor. 

Kvinnorna är samtliga yngre – gymnasielever som läser samhällsplanering och 

som kommit dit som en del av utbildningen. Några av männen är också yngre, 

men övrigt dominerar äldre medelålders och seniorer.  

Stämningen är god, även om det blir en del frågor under mötet, och några av 

dem är för att ”sätta dit” Trafikverket. Representant från kommunen finns med 

på mötet, vilket är bra eftersom flera av frågorna är sådant som kommunen helt 

eller delvis bör besvara. Någon kommenterar att det är lite märkligt att 

Skolelever diskuterar kring en karta över Skellefteå 
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politikerna fått förhandsinformation om projektet. I övrigt finns konsulter, 

delprojektledare och informatörer med på mötet.  

Samrådsmöte kl 15 

Upplägget för mötet är i stort identiskt med det möte som hölls klockan 12. Det 

som skiljer är att presentationen delas upp mellan presentatörerna på ett annat 

vis än tidigare. Det är framförallt seniorer som är med på mötet, ca 15-20 

personer är där. Endast fyra av besökarna är kvinnor. Stämningen är relativt 

god, men påverkas negativt av att en av besökarna inleder med att prata om 

”skendemokrati” och mena på att man från Trafikverkets håll redan bestämt sig 

och inte lyssnar på några synpunkter. I presentationen tydliggörs processen 

bakom vägbyggande mer ingående än vid mötet kl 12. Trafikverket, konsulten 

och kommunrepresentanten bemöter besökarna med vänlighet men också 

pondus. Under mötet var det även problem med tekniken, mikrofon och headset 

fungerar inte som det tänkt, och en av föreläsarna är hes, vilket ställer till 

problem att höra.   

 

 
  

Visualisering av vägutredningens faser som användes 

under mötena i Skellefteå. 
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Samrådsmöte kl 18 

Vid detta möte är de flesta besökare äldre medelålders, endast två är yngre. Av 

de 11 besökarna är endast en kvinna. Stämningen är god, ett par frågor kommer 

upp under presentationen och även vid detta möte är det en stor del av frågorna 

som är riktade mot kommunen.  

 

 

 

4.9.3 Informationsmaterial 

Aktivitets- och kommunikationsplan för projektet finns för att styra det interna 

arbetet kring Skellefteåprojektet.  Aktivitetsplanen är i tabellform och har en 

tydlig struktur kring vem som ska göra vad, vid vilken tidpunkt och vilken den 

tilltänka målgruppen är. Kommunikationsplanen är en gedigen rapport där 

ansvarsfördelning, mål samt viktiga kommunikationsområden lyfts fram. 

Den externa informationen består av webbmaterial, informationsblad och 

kartor. På Trafikverkets webbplats har projektet en projektsida, där 

samrådshandlingar, vägutredning, förstudiematerial samt kartor är utlagda. 

Dessa dokument är dock inte helt lätta att hitta. 

Synlighet i media och på Internet 

Information finns på Skellefteå kommuns hemsida, bl a informationsblad från 

Trafikverket. Förutom övergripande info finns länkar till projektwebbplatsen 

hos Trafikverket. 

 Västerbottens folkblad har skrivit om projektet i dec 2010. Berättar att 

det varit öppet hus och att det finns 5 alternativ etc 

Diskussion vid utställningen, utanför samrådslokalen.  
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 ”Norran” skriver i jan 2011 att tiden för synpunkter efter samrådet gått ut 

och berättar vad folket tyckte. Artikeln har hela 40 kommentarer. 

http://norran.se/nyheter/norrochvasterbotten/article1126947.ece 

 Politikerna Rune Wästberg har också skrivit om samrådet i sin blogg (vi 

har intervjuat honom) 

http://norran.se/bloggar/politik/runewasterby/?iframeurl=http://blogg

ar-mu.norran.se/runewasterby/2011/01/ 

 På Facebook har Skellefteå kommun en egen sida, där de tipsar om info 

om projektet på den egna webbplatsen 

http://www.Facebook.com/skelleftea?v=wall 

 

4.9.4 Telefonintervjuer 

Elva personer som varit på något av samrådsmötena i Skellefteå intervjuades. 

Från mötet kl 12 intervjuades fyra personer, två 18-åriga kvinnor och en 18-årig 

man, samt en medelålders herre på 55 år.  

Från mötet kl 15 intervjuades fyra personer, samtliga män mellan 66 och 73 år.  

Från mötet kl 18 intervjuades tre personer, samtliga män mellan 30 och 74 år. 

 

Kännedom 

Hur mycket de intervjuade kände till om Skellefteåprojektet varierade. 

Skoleleverna var relativt väl insatta eftersom de fått information via sin lärare, 

några hade även skrivit projektarbeten om det. Trafikverket hade även besökt 

skolan för att föreläsa.  

”Vi jobbar med ett arbete om det i skolan. Det kom folk till skolan 

från Trafikverket och föreläste för oss om projektet. Och så kom 

det någon från kommunen också.” 

Kvinna, 18 år (kl 12)a 

Några intervjuade berättade att de arbetar i branschen och att de snappat upp 

information via arbetsplatsen. Några hade även fått en informationsbroschyr 

hem och ytterligare några hade nåtts av information i lokaltidningen ”Norran”. 

Andra hade varit inne på Trafikverkets webbplats och tyckt att den var bra, men 

att det var svårt att hitta den information de sökte. Viss information hittades 

också på Skellefteå kommuns webbplats. 

Några av intervjupersonerna hade haft möten med Trafikverket och kommunen.  

”Vi har begärt möten också, vi har haft tre möten med 

Trafikverket och kommunens tjänstemän. De har ägt rum senaste 

året. Vi har inte upplevt att det varit svårt att få till stånd möten.” 

Man, 66 år (kl 15) 

http://norran.se/nyheter/norrochvasterbotten/article1126947.ece
http://norran.se/bloggar/politik/runewasterby/?iframeurl=http://bloggar-mu.norran.se/runewasterby/2011/01/
http://norran.se/bloggar/politik/runewasterby/?iframeurl=http://bloggar-mu.norran.se/runewasterby/2011/01/
http://www.facebook.com/skelleftea?v=wall
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Attityder 

Åsikterna om Skellefteåprojektet gick isär bland intervjupersonerna. De flesta 

var positiva till att det blir en bättre väg, men hade synpunkter på hur den ska 

utformas. Många nämnde att det är viktigt att planera för hundratals år framåt. 

Man märkte att det fanns många starka känslor kring projektet och att många 

var engagerade. De som verkade minst upprörda var skolungdomarna, vilket 

inte är så konstigt med tanke på att samhällsfrågor inte ligger högst på dagens 

ungdomars agenda. 

 

Påverkan 

De flesta av intervjupersonerna menade att de kommer att påverkas av vägen på 

så vis att de kommer nyttja den.  

”Jag påverkas inte där jag bor, men jag tillhör generationen som 

kommer köra på vägen om jag inte flyttar någonstans.” 

Kvinna, 18 år (kl 12)b 

Någon kommer enligt ett av förslagen att bo 100 m från vägen och bli mer direkt 

påverkad. 

Flera av intervjupersonerna hade utnyttjat möjligheten att vara med och 

påverka projektet. De som kommit i kontakt med det via skolundervisningen 

fick komma med synpunkter och förslag i samband med att de arbetat med det. 

De fick också presentera sina arbeten för både kommun och Trafikverket.  

I ett bostadsområde nära vägen (vid Östra leden) hade en gruppering gått runt 

och samlat in 1500 underskrifter av personer som protesterar mot en av de 

föreslagna dragningarna. Några personer med miljöengagemang samlade själva 

ihop till ett möte för att informera Trafikverket om miljökonsekvenserna av 

projektet.  

”Vi tog ett initiativ, vi gick ihop med de boende på andra sidan 

Östra leden och begärde ett möte med Trafikverket, och då fick vi 

träffa Christina och hennes kollegor och berätta om våra 

farhågor att miljön skulle bli värre än idag. Och det blev som en 

aha-upplevelse. Trafikverket hade inte fått den här infon från 

kommunen.” 

Man, 66 år (kl 15) 

En man är aktiv politiker men hade ännu inte försökt påverka i projektet, men 

han menar att han i sin roll kommer att bli tvungen att göra det framöver.  

Flera av de intervjuade sade att de skulle vända sig till Trafikverket om de vill 

påverka, och främst vid samrådstillfällena. Andra skulle vända sig till 

kommunen och de lokala politikerna. 
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Upplevelse av att påverka 

De intervjuade som varit engagerade i att försöka påverka projektet tyckte att 

det känns bra att ha fått tillfälle att framföra sina åsikter, men var osäkra på hur 

stor effekt deras påtryckningar har. Flera menade att det i slutändan ändå är 

pengarna som styr. De intervjuade framhöll att många boende i området har 

åsikter om projektet och hur vägen ska utformas. De menade att den 

namninsamling som ägt rum måste ha en påverkan på beslutsfattarna. 

”Man måste ta till sig över 1000 personer som är negativa till ett 
sådant här projekt!” 

Man, 52 år (kl 18) 

Flera lyfte även fram att en gruppering av de boende har större genomslagskraft 

än om en enskild framför sin åsikt. 

Flera av dem som är insatta var också medvetna om att bygget är en 

komplicerad process, och att påverkansutrymmet därför är begränsat. De trodde 

att man måste vara påläst för att kunna ha inflytande och någon föreslog 

kontakt med medier som främsta påverkansinstrumentet. Någon hade känslan 

av att ”Vägverkets” personal var lyhörda och intresserade, men att bemötandet 

från kommunen var mer tveksamt. Kanske är detta någonting som vuxit fram 

hos Trafikverket på senare år.  

”Det finns en mycket större öppenhet nu från Trafikverkets sida, 

än det gjorde för10-20 år sen. Det verkar vara en 

kulturförändring, men vad det leder till vet man inte riktigt. Det 

blir kanske samma resultat i slutändan i alla fall.” 

Man, 55 år (kl 12) 

En annan man tyckte att projektledningen inte alls bjudit in till påverkan. Bland 

de intervjuade fanns personer som var osäkra på hur mycket påverkansutrymme 

det egentligen finns, och frågade sig om samråden mest är ett ”spel för galleriet”.  

De ungdomar som engagerats i projektet upplevde att deras synpunkter 

uppskattats. Några trodde att deras arbeten haft inverkan på den fortsatta 

utvecklingen av vägprojektet. 

”De var jätteglada att vi hade gjort arbetet och ställde frågor och 
visade sitt intresse. De var nöjda över att ungdomar engagerade 
sig i projektet och det kändes som att de tog det till sig.” 

Man, 18 år (kl 12) 

Flera av de intervjuade trodde att det är olika lätt för olika personer att påverka 

sådana här projekt. Har en person en vettig åsikt så kommer folk att lyssna, 

menade någon, och jobbar du i kommunen eller är politiker finns också större 

möjligheter att påverka. Även företagare på orten troddes ha större möjligheter 

än en privatperson. En kvinna trodde också att det handlade om var man var 

bosatt.  

”Jag kan tänka mig att det är svårare att påverka om du inte bor 
i samma stad, om du t ex pendlar.” 

Kvinna, 18 år (kl 12)b 
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En man trodde att det handlar om vem som tar sig tid att sätta sig in i projektet 

och sedan tycka till. Är det ett projekt med mycket tekniska termer och siffror 

trodde han att det attraherar fler män än kvinnor. Någon menade att män har 

lättare än kvinnor att påverka, eftersom det främst är män som går på 

samrådsmöten. En person trodde att det kan vara en fördel att vara kvinna i 

sådana här sammanhang, eftersom hon sticker ut från mängden och det därför 

märks om en kvinna uttalar sig. 

 

Information 

De intervjuade hade delade meningar om informationen i projektet. Någon 

menade att den varit detaljlös och luddig och efterlyste mer konkret 

information. En man påpekade också att han hittat stora skrivfel i 

dokumentationen – något som enligt honom påverkar trovärdigheten i 

materialet.  

Ingen har upplevt att informationen varit svår att förstå och de tyckte att 

informationen kommit i rätt tid. Någon efterlyste mer fortlöpande information, 

så att ”man vet vad som händer”. Även om vissa ville ha all information som 

finns kring projektet, verkade det finnas en förståelse för att det är svårt att 

organisera när det rör sig om så stora tidsramar. Den information som sprids i 

ett tidigt skede kanske mest är tidiga ”idéer och fantasier om hur det eventuellt 

skulle kunna bli”.  

”Inte känns det som att man är fantastiskt välinformerad, men å 

andra sidan låter det ju som att det är så långt bort i tiden, så 

man ska väl inte riktigt förvänta sig att man ska veta allt heller. 

Om det är 10 år kvar.” 

Man, 55 år (kl 12) 

En man menade att han fått bra information i och med att han själv varit 

engagerad och aktivt sökt information. Han bekymrade sig dock för den breda 

allmänheten som bara fått information genom tidningar och dylikt. Han var inte 

säker på att den informationen är heltäckande och neutral, vilket kan leda till all 

befolkningen överlag får en skev bild av projektet.  

De intervjuade tyckte inte att det varit svårt att få tag på information om 

projektet. Någon menade att Internet gör att det går fort och lätt, och att 

informationen i tidningen är lättillgänglig. De som studerat projekteten i skolan 

har fått informationen gratis av sin lärare, vilket också gjorde det lätt. 

Vad är det då för slags information de intervjuade vill ha? Det som nämndes av 

flera var information om målet med projektet och de verkliga konsekvenserna av 

de olika alternativen, både vad gäller påverkan på individer, på trafiksituation 

och på miljö. Därutöver ville de ha information om när projektet blir av och 

allmänhetens påverkansutrymme. Några ville också veta hur stor den totala 

kostnaden kommer att bli, eftersom det är pengarna som avgör när, hur och vad 

som kommer att ske. En sak någon funderat över var också vad som händer om 

kommun och Trafikverk inte är överens om ett projekt – vem bestämmer då? 
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Informationskanaler  

De intervjuade använder sig av TV, radio, tidningar, Internet och personliga 

kontakter för att få tag på information. Någon ansåg att det snarare är 

lokaltidningen än andra tidningar som gäller. Någon annan menade att det inte 

sägs någonting i TV om projekt som ligger så långt fram i tiden. En av de yngre 

intervjupersonerna använder sig av Facebook, men påpekade att alla nyheter 

inte finns där. 

De intervjuade hade olika preferenser gällande hur de vill få information om 

projektet. Att ”prata om det” är att föredra i många fall, helst genom personliga 

besök i hemmet, men det inser intervjupersonerna orimligheten i.  

”Jag undrar om det inte är så att personlig kontakt är bästa 

sättet att nå ut. Det är svårt att nå ut med en klädd information 

till allmänheten.” 

Man, 70 år (kl 15) 

Någon nämnde ortstidningen, flera nämnde att det är bra att få information 

brevledes. Informationen via posten kan gärna vara utformad som ett 

regelbundet utskick med ”senaste nytt” i projektet. I utskicken bör även 

hänvisning göras till webbplatser där mer information finns att hämta. 

I övrigt var intervjupersonerna positiva till information om sådana här projekt 

på Internet, oavsett om de personligen har tillgång till Internet eller ej. Någon 

menade att Trafikverkets webbplats var för omfattande, och att informationen 

istället borde ligga på en kommuns webbplats eller i någon form av sociala 

medier. De som tyckte att Trafikverkets webbplats kan vara en bra 

informationsplats, menade att det då måste finnas tydlig information om att den 

finns. På en Internetsida om projektet ansåg intervjupersonerna att det bör 

finnas möjlighet att kommentera – någon gjorde en jämförelse med 

kommentarerna på tidningarnas webbplatser, som kunde bli både långa och 

informationsrika. En man påpekade dock att det i sådant fall blir viktigt att sålla 

och tänka på kvaliteten på kommentarerna. De såg Internet som någonting för 

framtiden. 

En person som varit inne på Trafikverkets webbplats tyckte att den var 

någorlunda bra, men att flera av de PDF-dokument som rörde projektet inte 

gick att öppna. En yngre kvinna hade flera åsikter och tips om Trafikverkets 

webbplats och vad den bör innehålla. 

”Hemsidan är informationsrik och det ligger mycket fakta 

bakom, det är jättebra och borde utvecklas. Ibland var det lite 

svårt att hitta, men aktuella direktlänkar så att man kommer 

direkt till t ex senaste samrådet hade varit bra. Det hade kunnat 

finnas en spalt med vad som är aktuellt, och någon form av 

gästbok där man kan göra inlägg och ställa frågor, istället för att 

behöva skicka mejl och vänta på svar. Och att man ser vad andra 

frågat.” 

Kvinna, 18 år (kl 12)b 
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Deltagande vid samrådsmötet 

De intervjuade var inte helt nöjda med inbjudan till mötet. En person som 

representerar en förening fick personlig inbjudan i brevlådan, övriga blev 

inbjudna genom närboende, andra personliga kontakter eller affischer på stan. 

Någon uppmärksammade också en annons i tidningen, även om annonsen inte 

var särskilt tydlig. 

”Annonsen i tidningen var inte bra. Jag visste redan om mötet 
och visste att det skulle stå i tidningen, men jag såg den inte trots 
att jag gick tillbaka och sökte. Så den var ganska anonym.” 

Man, 55 år (kl 12) 

De skolelever som intervjuades blev rekommenderade av sin lärare att gå på 

samrådsmötet. 

Många menade att informationen om mötet var bristfällig och att det bidragit till 

att deltagandet på mötet var lågt. Några fick inte reda på att det skulle vara ett 

samråd förrän dagen innan. Några fick intrycket av att Trafikverket försökt 

”mörka” samrådet. 

”Samrådsmötena är ganska diffust annonserade. Det var en ren 
slump att jag såg att det skulle vara ett möte, när jag var inne på 
lokaltidningens hemsida och någon skrivit en kommentar på en 
artikel om vägen. Det var dagen innan mötet jag såg den länken. 
Hade jag inte sett det hade jag inte varit på mötet. Och de sa på 
mötet att det varit 100 personer där under dagen. Hade de 
annonserat hade det varit mycket mer.” 

Man, 52 år (kl 18) 

Några av de intervjuade tyckte att en personlig inbjudan via e-post hade varit 

bra, eller tydligare annonsering i tidningar och på kommunens webbplats. 

Organisationer kunde gärna bjudas in särskilt. Tidsmässigt ansåg 

intervjupersonerna att någon vecka innan mötet är lagom för inbjudan, 

alternativt tidigare med en kompletterande påminnelse när mötet närmar sig. 

Ingen av de intervjuade tyckte att det var svårt att hitta till mötet. 

 

Åsikter om mötet 

Intervjupersonerna tyckte att mötet var seriöst och bra. En av de äldre herrarna 

som deltog på mötet kl 12, där även ett antal av skoleleverna deltog, reagerade 

på att det främst var den äldre generationen som tog ordet, vilket är skevt med 

tanke på att de som kommer att bruka vägen i framtiden är de som är unga idag. 

”Det var bara pensionärer som hade åsikter och uppehöll tiden till 
inget vettigt. Då sa jag till att nu är det 15 år det gäller och då är 
vi inte med. Jag tyckte att ungdomarna skulle få säga sitt, för det 
är ju de som ska uppleva det. Det blev en mycket god sak för 
ungdomarna och de gamla blev tysta. Ungdomarna tog vid och 
kom med vettiga frågor och kommentarer. De talade om 
framtiden medan pensionärerna hade pratat om det som varit!” 

Man, 74 år (kl 18) 
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Ungdomarna som närvarade vid mötet kl 12 tyckte också att mötet var bra och 

informativt, men att det var ”segt” och att presentationerna inte var anpassade 

efter publiken.  

”De var duktiga men kanske skulle försöka anpassa sig till en 

bredare målgrupp, det var på väldigt hög nivå. Diskussionen var 

väldigt enformig… Ärligt talat var det ganska tråkigt. De hade 

gärna fått vara mer framåt. Det är inte många ungdomar som 

skulle klara av att sitta och lyssna ett helt mote.” 

Kvinna, 18 år (kl 12)b 

Även en äldre herre som var på mötet kl 15 tyckte att mötet var ”torrt” och att 

man måste vara väl medveten om att det inte är ett nöjesmöte man går till.  

En man var skeptisk till principen att synpunkter skulle lämnas in skriftligen. 

Han tyckte att de kunde ta synpunkterna direkt på mötet så att de kunde 

diskutera.  

Vad gäller informationen på mötet tyckte intervjupersonerna att den var bra; 

omfattande, sakligt och tydligt. Negativa reaktioner kom framförallt från de 

yngre (på mötet kl 12), som tyckte att informationen var ”tung” och att det blev 

långtråkigt, att det pratades mycket om det som inte var intressant och snabbt 

lämnade det de ville veta mer om. En av eleverna tyckte dock att informationen 

var bra eftersom den var ”rakt på sak”. En äldre man på samma möte tyckte att 

presentationen var öppen och bra. 

”Det var bra en presentation, den gavs på ett sätt som gav intryck 

av att de ville få in synpunkter.” 

Man, 55 år (kl 12) 

En man på kl 18-mötet tyckte att informationen var alltför teknikinriktad och att 

fokus försvann från både miljöfrågor och vad människor verkligen tyckte. En 

annan man på samma möte hade gärna fått mer information om vad som var 

bra och dåligt med respektive alternativ, men han ville också påpeka att det var 

mycket bra att historian bakom projektet presenterades. En person på kl 15-

mötet tyckte att informationen om trafikflöden var oklar och att möteshållarna 

var dåliga på att förklara vad de tänkt och hur de räknat.  

Intervjupersonerna tyckte att materialet på samrådsmötet var tydligt och bra.  

En av de yngre deltagarna från mötet kl 12 hade gärna sett en film för att lättare 

få en bild av hur det ser ut och kommer att se ut. En man efterlyste kopior av 

informationen om de olika alternativen - även om de finns på Internet har alla 

inte möjlighet att skriva ut dem. Någon hade också velat se att de fotomontage 

och kartskisser som presenterades på mötet även fanns utlagda på 

projekthemsidan. 

Intervjupersonerna var nöjda med bemötandet från personerna som höll i 

mötet. Framförallt skolungdomarna kände sig uppskattade.  

Intervjupersonerna på samtliga möten tyckte att det fanns goda möjligheter att 

ställa frågor och att det blev en givande diskussion. Eftersom det var så få 

deltagare på mötena var det lätt att göra sin röst hörd, även om det alltid finns 
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vissa som hörs mer än andra. De flesta upplevde att svar kunde ges och att de 

var klara och tydliga – det fanns ju personer med olika kunskap på plats i salen - 

i de fall frågorna inte kunde besvaras lovade de att återkomma med besked.  

Intervjupersonerna tyckte att det var väldigt få deltagare på samrådsmötet. 

Någon undrade om det kanske varit fler på något av de andra mötena som varit 

under dagen. Enligt vår observation var kvällsmötet det som var minst 

välbesökt. En av deltagarna på det tidiga mötet berättade att de ungdomar som 

närvarade undantagslöst var de som gått kursen där Skellefteåprojektet ingått. 

”Ungdomarna som var där var ju vi från kursen, och det kan 

också varit för att vi fick ledigt för att gå på det. Det var många 

pensionärer men inte så många däremellan. Jag hade gärna sett 

mer ungdomar, vi är ju den generation som berörs mest!” 

Kvinna, 18 år (kl 12)b 

En man från eftermiddagsmötet reflekterade över att medelåldern på mötet var 

hög, och att det var mest män.  

”Jag gick på klockan tre-mötet och det var ju under arbetstid, så 

det var väldigt lite folk. Inte bara men mest män och då i övre 

medelåldern.” 

Man, 68 år (kl 15) 

De flesta av de intervjuade kom inte på att de saknade någon särskild person 

eller representant på samrådsmötet. Någon sade att han gärna hade sett en 

presentation av de olika personerna och deras funktion, så att alla vet vilken 

kompetens och vilka befogenheter som finns på plats. Någon hade önskat en 

representant för transporter, för den tunga trafik som kör på vägen. Den man 

som är aktiv politiker påpekade att han var den enda politikern på mötet, och 

han efterlyste även andra nyckelpersoner från kommunen. Även en annan man 

hade gärna sett politiker från de olika partierna på mötet. 

”Politikerna för de olika partierna borde ju vara med som 

lyssnare en sådan här gång, så de får höra vad folket tycker.” 

Man, 73 år (kl 15) 
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Ett förslag som rör samrådsprocessen snarare än själva mötesformen, kom från 

en man. Han ansåg att det borde finnas representanter från Trafikverket 

närmare folket: 

”Trafikverket pratar mycket om att vara samhällsbyggare, men 

det känns inte som att de lever upp till sitt eget epitet. Man hade 

kunnat ha någon personal, som satt i ett rum i Skellefteå i 

närheten av gågatan så folk hade kunnat komma med frågor och 

synpunkter. Hela processen hade blivit bättre om man hade 

förankrat det hos medborgarna om man ökat förståelsen.” 

Man, 30 år (kl 18) 

För att nå fler målgrupper hade intervjupersonerna några olika förslag. Någon 

tyckte att det krävs tydligare annonsering i ortstidningen. Några andra menade 

att det handlar mycket om var mötena förläggs.  

”Jag tror man ska tänka på vart man kan lägga samrådsmötena 

för att nå målgrupperna. Det handlar inte om att locka 

Tips för framtiden 

Intervjupersonerna från samråden i Skellefteå hade ett antal idéer om hur samrådsmöten 

skulle kunna utvecklas och förbättras: 

 Att möten anordnas både dag- och kvällstid, så att man har större möjlighet att 

närvara vid något av mötena 

 Att låta frågor från publiken komma allteftersom istället för i slutet, så slipper man 

skriva ner sin fråga och riskera att glömma bort den 

 Att vara tydligare med att samrådsmötet är chansen att påverka. ”Om ni vill 

påverka, gör det nu!” 

 Att göra mötena lite roligare. Det kan göras genom att aktivera publiken med 

exempelvis en fyrahörnsövning, där man får placera sig i rummet efter den åsikt 

man har. Då får man folk att känna sig delaktiga så de inte bara sitter och lyssnar 

 Att göra en kortare Powerpointpresentation under tiden det bjuds på fika, och 

sedan låta deltagarna mingla runt och titta på materialet och ställa frågor. 

 Att på förhand tillgängliggöra planhandlingar och övriga dokument, så att de som 

vill engagera sig kan läsa på inför samrådet och sedan diskutera innehållet. 

 Att göra presentationer med hjälp av nyare teknik, såsom CAD-skisser och 3D-

bilder. 

 Att ge tydligare beskrivningar av de olika platserna, t ex med hjälp av en film, så att 

det blir lättare att få förståelse och lokalisera sig. 

 Att ha diskussioner i smågrupper 

 Att ha en paus under mötet, eventuellt i kombination med att få sitta i grupper och 

diskutera 
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människor till sig, utan det är vi som måste ut till människan! 

Man hade t ex kunnat stå och informera på julmarknaden.” 

Man, 30 år (kl 18) 

En person trodde att information på ungdomsgårdar och skolor är bra för att nå 

ungdomarna, och att informationen kan ges på ett livligare sätt – t ex med hjälp 

av filmer. Någon tipsade om att det kan vara lämpligt att gå via lokala 

föreningar, t ex idrottsklubbar, så att både barn och deras föräldrar nås. 

En av ungdomarna hade många idéer, men i grunden ansåg hon att 

informationen ska anpassas efter målgruppen och inte bara finnas på ett ställe. 

”Det gäller att synas på många olika sätt. Variera materialet när 

man informerar, för affischerna och flygbladet var likadana, det 

var likadant överallt. Man hade gärna sett lite mer målinriktat. 

Det är svårt att säga exakt hur man ska nå kvinnor och så, men 

kanske gå ut till ställen där man vet att majoriteten är kvinnor, 

kanske på arbetsplatser där man vet att folk har koppling till 

projektet. Kanske också gå ut med lappar på engelska.” 

Kvinna, 18 år (kl 12)b 

Hon menade att ungdomar måste nås på deras eget sätt, och att det är viktigt att 

projektet görs verkligt för dem – man bör vara mer rakt på sak. Hon trodde att 

det kunde vara bra att ha en person som åker runt på skolorna och berättar om 

projektet. Hon trodde också att det gäller att få folk i allmänhet att förstå att 

projektet kan beröra dem personligen, eftersom många kanske inte förstår att 

det kan innebära att de får E4:an utanför sitt sovrumsfönster. 

 

Övriga aktiviteter 

Skoleleverna hade varit på föreläsningar om projektet genom skolan och vissa 

skrev arbeten om det. Detta var uppskattat och lärorikt.  

Av övriga intervjuade hade vissa varit på olika möten tidigare, några som varit 

av liknande art och några med politiker. Politikermötena upplevdes inte lika 

nyanserade som Trafikverkets möten, eftersom de sällan bygger på rena fakta. 

Någon hade också genom sitt engagemang varit på möten med gamla Vägverket. 

De som kommunicerat med Trafikverket och projektledningen har tyckt att det 

fungerat bra. En man tyckte att det tar tid att få svar på e-post, även om andra 

sade att man får svar från Trafikverket snabbare än från kommun och politiker. 

Skoleleverna hade kommunicerat med projektpersonalen via sin lärare, och 

tyckte att det fungerat bra. 

”Det är vår lärare som representerat oss i kommunikationen. 

Men har man frågor så skickar han dem och vi har fått svar på 

det vi undrat över. Så det har fungerat riktigt bra.” 

Kvinna, 18 år (kl 12)b 
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SKELLEFTEÅPROJEKET – Kortfattad sammanställning (Trivector) 

Trots massiva insatser för att nå de grupper som vanligtvis inte kommer på samrådsmötena – 

kvinnor och yngre – var det dålig uppslutning. Affischer på arbetsplatser där det finns många 

kvinnor, annonser på Facebook och specialutformad logotype verkar inte gett någon större 

effekt.  

Politikerinformation hölls dagen före samrådet. Denna var välbesökt, och verkade uppskattad. 

Publiken efterfrågade mycket information och åtgärder som varit en del av projektet – 

annonser i tidiningen, flera möten under dagen – vilket påvisar att informationen inte gått fram.   
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4.10 Väg 705, Grytnäs - Ytterbyn, gång- och cykelväg 

Trafikverket planerar att bygga en gång- och cykelväg längs den 5 kilometer 

långa delen av Väg 705 mellan Grytnäs och Ytterbyn, där de oskyddade 

trafikanterna delar vägen med i genomsnitt 2 400 fordon per dag. På vissa delar 

av vägen kan man färdas avskilt på de befintliga gång- och cykelvägarna, vid 

Johannisbergsvägen och väg 954 genom Vallen. På resten av sträckan finns inga 

alternativ till väg 705. Hastigheten på vägen varierar mellan 70 och 90 km/tim.  

 

 

4.10.1 Bakgrund 

Projektets upprinnelse ligger i att föreningen Nyborgs framtid skickade in ett 

brev med en önskan om en GC-väg till Kalix. Opinionen är i stort positiv, men de 

boende längs vägen är fundersamma på GC-vägens dragning och hur det 

påverkar deras tomter.  

En av målgrupperna för projektet har givetvis varit de boende i varje område i 

närområdet, men man har även arbetat på att bredda målgruppen för att så 

tidigt som möjligt få med de framtida brukarna av GC-vägen och på så sätt 

kunna utforma vägen på bästa sätt för dem. Att arbeta på detta sätt har tagit 

mycket tid, men varit givande. Redan i förstudien engagerades skolklasserna, 

och arbetet med att prioritera barn och barnfamiljer fortsätter framöver: 

”Tanken är nu att när vi börjar med arbetsplanen, att inte bara 

titta på att markägare engagerar sig i frågan, utan hur ser 

framtida brukare på det. Vi har sett att det finns ridskola i 

området, och skola i byn åk 1-6. Nu skickade vi ut inbjudan till de 

grupperna. Vi prioriterar där barn och ungdomar finns, att 

identifiera och nå barnfamiljer och föräldrarna som kommer 

använda vägarna.”  

 Projektledare  

Informationen i projektet och inbjudan till samråd har skickats till grupper och 

föreningar i närheten, mötet har annonserats i Kalixbladet och det har funnits 

affischer i den lokala butiken. Man har funderat en del på hur man kan göra 

annonserna mer tilltalande för målgruppen och menar att det är viktigt att 

Vy utmed Väg 705  
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komma ihåg att det inte alltid behöver se likadant ut, när det måste vara formellt 

och när man kan göra en mer informell annons för att locka en viss målgrupp.  

Inom projektet använder man sig också av bilder för att visualisera hur 

framtiden kan komma att se ut. Det gör det lättare för de som inte är så vana vid 

att läsa kartor att ta till sig. 

”Jag tror på foto och att skissa in det man tänkt. Det gör det 

tydligt för folk. Det är bara att det tar lite tid att skissa in. Men 

samtidigt kan en sådann sak vara bra att ha om det är ett 

ifrågasatt projekt. Det gjorde jag i ett annat projekt och hade den 

på när folk kom in. Även journalister kan fråga efter sådana 

bilder. Så att visa hur det kommer se ut är bra.”  

Projektledare 

4.10.2 Samråd 

Samrådsmötet var planerat så att barnfamiljer skulle kunna ha möjlighet att 

komma. Tiden var vald utifrån det:  

”Man borde alltid ha kl 18, vi har haft 19 på många möten, men 

då har man ingen möjlighet som barnförälder att komma. Kl 18 

kan man i alla fall vara kvar till halv åtta, sen ska man hem och 

lägga barnen. Man lägger det ofta sju för att man ska hinna äta 

middag och sen komma iväg dit.” 

Projektledare 

Under mötet var det filmvisning – för att förenkla för och locka föräldrarna att 

komma – för barnen i samma lokal och projektledaren var nöjd med 

genomförandet av den idé som informatören kommit med. Något 

förbättringsförslag finns dock: 

”Ja, det skulle vara bra med en skärm som dämpar ljud mellan 

filmen och mötet. Utgångstanken var att det skulle vara i ett rum 

bredvid men jag som har barn själv ser ju en fördel med att 

barnen är i samma rum. Så har man koll på var de är. Som 

förälder skulle jag kunna sitta tillsammans med barnen och se på 

film, men ändå höra mötet. En skärm mellan hade varit bra, men 

det är lite bök att släpa med sig sånt. Det störde lite grann men 

jag tror ändå det gav mer positiva effekter än negativa.”  

 Projektledare 

Mötet hölls Ytterbyns skola och skoleleverna var engagerad med att bjuda på 

fika. 

Följande observation är gjord på mötet i Ytterbyn: 

Mötet hålls i skolans matsal. En besökare anländer drygt en halvtimme före 

mötet (det framgår senare att han är representant för Nyborgs framtid). Tjugo 

minuter före mötet börjar fler droppa in och endast någon kommer försent. 

Ungefär 60 personer, varav några barnfamiljer, majoriteten äldre medelålder 
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och några seniorer. Tre till fem barn är också med. Borden är placerade i 

”skolmatsalssittning” så när lokalen fylls på blir det några besökare som får sitta 

med ryggen mot presentationen. Längst ner i ena hörnet av lokalen finns en 

liten biosittning framför en projektorduk för barnen. I ”biosalongen” bjuds på 

popcorn.  

På borden där de vuxna sitter finns kartor, och vid ingången till lokalen finns tre 

olika broschyrer om hur det går till när en väg byggs samt en lapp för att lämna 

synpunkter. 

Skolans rektor (hon berättar när hon släpper in oss i lokalen att man skrivit om 

mötet till alla föräldrar genom ett protokoll eller veckobrev som skolbarnen får 

med sig hem) finns med på mötet och hon inleder med att hälsa välkomna, 

berättar om skolans anknytning till projektet och lämnar sedan över till 

Trafikverket. Projektledaren, en konsult och en praktikant finns med på mötet. 

Projektledaren och konsulten presenterar projektet och efter en presentation 

där några frågor flikats in vidtar fika och gruppdiskussioner. Stämningen är god, 

det största problemet är en klen högtalaranläggning i kombination med en hes 

projektledare och filmvisning, vilket gör att vissa av mötesdeltagarna har svårt 

att höra ibland.  

Jag pratar med en av barnfamiljerna som är med och de är mycket nöjda med 

att ha möjlighet att komma med barnen, det gör att båda föräldrarna kan få vara 

med och tycka till om något som de själva och deras barn kommer kunna bruka i 

framtiden.  

 

  
”Biosalongen”  
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4.10.3 Informationsmaterial 

Gång- och cykelvägsprojektet i Ytterbyn har en kommunikationsplan 

innehållande instruktioner om hur kommunikationen i projektet ska styras - vad 

som ska göras, när det ska göras och vem som ska göra det. Planen är i huvudsak 

uppdelad i målgruppsanalys, intressentanalys och aktivitetsmål. 

Den externa kommunikationen består av två olika versioner av inbjudningar till 

informationsmöte – en mer informativ med faktatext, en mer kort och koncis. 

Informationsmötet redogörs sedan för på projektsidan på Trafikverkets 

webbplats, där mötet beskrivs i form av antal deltagare och allmänna 

synpunkter mm.  På projektsidan är även förstudien, en karta samt information 

om de samråd som hållits, utlagda. 

Synlighet i media och på Internet 

• 27 jan 2009: Tidningen ”Norrländska Socialdemokraten” har skrivit en 

nyhet om att en GC-väg mellan Grytnäs-Ytterbyn planeras, intervju med 

politiker som är positiv. 

http://www.nsd.se/nyheter/artikel.aspx?articleid=4391217 

• På Kalix kommuns hemsida ligger protokoll från samrådet om sträckan 

Grytnäs-Ytterbyn, sparat i projektmappen (från feb 2009) 

• Enligt intervjuer har inbjudan (och evt kortare nyhet) varit i Kalixbladet, 

som är mer av en lokal annonstidning. Finns dock inte lättillgängligt på 

nätet. 

 

4.10.4 Telefonintervjuer 

Tio personer som varit på samrådsmötet kring cykelvägen i Kalix-Nyborg 

intervjuades. Av dessa var sex kvinnor mellan 40 och 69 år, och fyra var män 

mellan 35 och 75 år. 

Kännedom 

De flesta av de intervjuade berättade att den kännedom de har om projektet är 

det som förmedlades på samrådsmötet. Några berättade att de läst lite om 

projektet i tidningen och några hade varit på ett möte om projektet som hölls i 

kommunhuset något år tidigare. De som hade barn i skolåldern hade även fått 

information via barnen. 

 

”Mina barn informerade mig om projektet först, de hade ett möte 

i skolan för några månader sen. De var jätteglada och sa 

’Mamma, vet du vad, de ska bygga en cykelväg!’ De hade varit 

och presenterat projektet och frågade om synpunkter. Det tycker 

jag var jättebra.” 

Kvinna, 41 år 
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Någon hade också tagit fram information via Internet, både från Trafikverkets 

och kommunens webbplatser. Många hade känt till att projektet varit på gång 

ett antal år.  

 

Attityder 

De intervjuade var positiva eller mycket positiva till den nya gång- och 

cykelvägen. De invändningar som framfördes rör detaljer såsom exakt 

sträckning och att vägen ska vara delad så att den även lämpar sig för ridning. 

”Att få en cykelväg här är ungefär som att få en tunnelbana i 

Stockholm!” 

Man, 68 år 

Påverkan 

Två av de intervjuade kommer att beröras genom att delar av deras mark 

kommer att tas i anspråk. Dessa personer hade inte fått någon 

”specialinformation” om det, men hade blivit meddelade att detta skulle komma 

längre fram. Övriga meddelade att de främst påverkas genom att de kommer att 

nyttja vägen. 

Flera personer hade utnyttjat möjligheten att vara med och påverka projektet. 

Några gjorde det genom att framföra sina synpunkter på mötet, antingen 

muntligt eller skriftligt. 

”Jag lämnade en lapp på mötet. Det var många som gjorde det, 

tror jag.” 

Kvinna, 63 år 

Den förslagsblankett som lämnades ut på mötet verkar ha rönt framgång, 

eftersom många säger att de fyllt i den och lämnat in sin åsikt. En kvinna 

berättade att hon hade framfört sin synpunkt muntligt, men då ombads att även 

skriva ner den. Hon såg inget negativt i detta. 

En kvinna berättade att hennes barn hade fått vara med och tycka till när det 

hölls ett möte i skolan. En kvinna hade även försökt påverka politikerna genom 

att prata med dem personligen. Hon gav dock upp detta eftersom de sa att det 

inte fanns pengar. 

De intervjuade blev på mötet informerade om vart de skulle vända sig om de vill 

påverka. Några sade att det är Trafikverket, andra sade att de fick 

kontaktinformation men inte lagt det på minnet. En person som varit på mötet 

på kommunhuset mindes att de där sagt att det var kommunen man skulle 

vända sig till.  
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Upplevelse av att påverka 

Intervjupersonerna var positiva till att de fått lämna sina synpunkter – då har de 

i alla fall fått säga vad de tycker - men de var osäkra på vad det kommer att leda 

till. 

”Jag hoppas att de läser och tar till sig den, att de kan göra 

någonting positivt och lyssnar på oss som bor här ute, det är ju vi 

som ska utnyttja vägen.” 

Kvinna, 52 år 

De intervjuade verkade inte vara helt på det klara med huruvida det finns 

möjlighet att påverka eller inte. Vissa trodde att det enbart går i enstaka fall och 

att det inte är enskilda individer som kan påverka, möjligtvis trodde de att 

åsikter från markägare kan ha viss effekt. Någon menade att det är svårt att 

påverka utan att ha underlaget till varför projektet är utforma som det är. En 

annan menade att det är kommunen eller sammanslutningar av människor som 

främst kan påverka.  

”Det ultimata är att gå in i ett nätverk, efter som det är svårt att 

göra alla till lags. Är man en grupp kan man få en bredare och 

vidare påverkan på det hela.” 

Kvinna, 52 år 

Det rådde delade meningar kring huruvida det är skillnad på mäns och kvinnors 

möjlighet att påverka. Några trodde att det absolut inte är någon skillnad, 

medan andra trodde att det är lättare för kvinnor. Vissa trodde att det inte spelar 

någon roll, utan att det beror på hur man lägger fram sin synpunkt. Några 

trodde att det är lättare för män eftersom de oftare är markägare och ofta är mer 

tekniskt insatta. 

”Ibland känns det som att vi påverkar på olika sätt. Det känns 

som att män är mer tekniska än kvinnor, jag vill inte dra någon 

över en kant men kvinnor kanske bryr sig mer om barn och så. 

Män engagerar sig ju oftare i sådana här saker.” 

Kvinna, 52 år 

 

Information 

Vad gäller information ansåg vissa att den kommit för sent. Detta kan dock 

hänga samman med åsikten att de ansåg att hela projektet kommit för sent. 

 

”Information är liksom början till någonting. Men det känns som 

att den här vägen är väldigt långt bort, kanske 10 år, men allt 

måste ju malas genom en kvarn. Så rätt tid och rätt tid… själva 

projektet skulle ha legat tidigare.” 

Kvinna, 63 år 
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Någon menade att informationen till framförallt markägare borde gått ut 

tidigare. En man hade önskat mer information i medier innan mötet, med kartor 

och planer. Då hade han kunnat tänka till och vara mer påläst inför samrådet. 

Någon påpekade att det första mötet i projektet inte följdes upp, och hade gärna 

sett att det kom löpande information i tidningen om var projektet befinner sig. 

”Man kan gå in via dagstidningar och berätta ’nu har vi kommit 

såhär långt’. Många frågar ju vad det blev av cykelvägen efter 

första mötet. Ingen visste ju någonting! De hade kunnat 

informera, kanske vi Kalix kommuns hemsida.” 

Kvinna, 63 år 

De intervjuade upplevde inte att det varit svårt att få information om projektet. 

Någon påpekade dock att det inte fanns så mycket information på Internet före 

mötet och någon sade att det egentligen inte funnits så mycket information alls. 

De intervjuade betonade att de var väldigt intresserade av information kring 

vägens sträckning, när byggandet ska starta och hur långt projektet kommit. De 

ville även veta vid vilka tillfällen det finns utrymme för dem att påverka. Någon 

ville veta mer om varför projektet utformats enligt det liggande förslaget, så att 

de har en bakgrund att basera sina synpunkter på. Markägarna var mest 

intresserade av att veta hur de kommer att bli berörda. 

 

Informationskanaler  

Intervjupersonerna använder de traditionella informationskanalerna: radio, TV, 

tidningar och Internet.  

Hur de intervjuade ville få information om projektet verkar bero lite på 

omständigheterna. Möten är alltid bra, men sedan kan en tidningsartikel eller 

en hemsideadress vara nog för en ”vanlig boende”, medan de som blir mer 

direkt berörda skulle kunna få en skrivelse eller ett e-brev. 

Någon menade att direkta telefonsamtal är den bästa informationskanalen. 

Även den lokala tidningen ”Kalixbladet” är en bra informationskanal enligt 

många, eftersom den är gratis, kommer direkt hem i brevlådan och läses av 

nästan alla. 

Vad gäller information via Internet var de flesta positiva. De menade att de flesta 

numera har tillgång till Internet och att det är ett bra alternativ om man inte kan 

närvara fysiskt på samrådsmötet. Någon sade att det är bra att det finns 

möjligheter att e-posta projektledarna. Trafikverkets webbplats fick god kritik, 

men någon frågade sig om Trafikverkets sida kanske är lite för stort för sådana 

här projekt och att det borde hållas på någon mer lokal sida. Man behöver 

dessutom bli påmind för att gå in på Trafikverkets webbplats, det är ingen sida 

man rutinmässigt besöker. En annan man var delvis skeptisk till Internet, 

eftersom han ansåg att ord kan förvanskas och missuppfattas, någonting som 

lättare undviks vid riktiga möten. 
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Deltagande vid samrådsmötet 

De flesta av de intervjuade blev inbjudna till mötet via en annons i tidningen 

(Kalixbladet). Eftersom ”alla” läser Kalixbladet tyckte de att det var ett bra sätt. 

Någon blev informerad om mötet via en lapp på dörren till dotterns dagis. 

Någon blev inbjuden via brev och någon påpekade att i deras lilla samhälle går 

djungeltrumman, vilket innebär att de som är intresserade får reda på mötet på 

ett eller annat sätt, om inte annat via sina grannar. Någon tipsade om att 

annonsen hade kunnat vara större och mer informativ, som ett reportage. 

”Man hade kanske kunnat skriva en liten inlaga i en tidning, där 

det står med foton vad som ska göras. Så att det får större 

utrymme.” 

Man, 68 år 

Ingen hade synpunkter på att inbjudan kom för sent eller för tidigt, ungefär en 

vecka innan upplevs som lagom. Ingen av intervjupersonerna hade svårt att 

hitta till samrådsmötet. 

 

Åsikter om mötet 

De flesta tyckte att det var ett bra samrådsmöte. De föräldrar som intervjuades 

var mycket nöjda med möjligheten att kunna ta med sina barn och menade att 

de annars inte kunnat gå på mötet. Filmvisningen för barnen väckte dock 

missnöje hos vissa, eftersom ljudet från TV:n störde mötet.  

Flera personer hade svårt att höra vad som sades, vilket troligen berodde på att 

ljudanläggningens kvalitet var bristfällig. 

”Sen var det en ljudanläggning som man skulle kastat i 

Kalixälven. Det var många som lämnade mötet för att de inte 

hörde någonting.” 

Man, 75 år 

En kvinna var också mycket nöjd med upplägget på mötet och att det fanns 

möjlighet att lämna synpunkter både skriftligt och muntligt. Hon uppskattade 

även att det hade satts av en speciell stund för att i lugn och ro sitta och fika och 

fylla i blanketten med sina åsikter. Fikat uppskattades av flera av de intervjuade. 

Ett problem som nämndes är dock att fikat serverades i pausen mellan 

informationen och frågestunden, vilket gjorde att många lämnade mötet i 

pausen eftersom de tyckte att de fått den information de behövde. 

Informationsmässigt hade några av de intervjuade vissa synpunkter, även om 

den överlag uppfattades som bra och värdefull. Några tyckte att mycket redan 

verkade bestämt, utan att kontakt tagits med markägare. 

”Det jag blev lite förvånad över var att de redan bestämt vilken 

sida vägen ska gå på, för man har ju inte tagit närmare beslut 

med markägare och så. Det kändes som att det var väldigt långt 

påbörjat.” 

Kvinna, 41 år 
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Någon reagerade på att de inte heller hade någon motivering till varför de valt 

att lägga gång- och cykelvägen på den föreslagna sidan. Det gjorde det svårt att 

ta ställning till förslaget. Det verkade också råda osäkerhet kring huruvida 

vägsträckningen var ett förslag eller ett beslut.  

”Jag tror nästan det var bestämt, det lät som det. Jag tyckte det 

var konstigt att de tagit ett beslut som inte nått alla.” 

Kvinna, 52 år 

En annan man var dock av inte av samma uppfattning, utan fick känslan av att 

det fanns stort påverkansutrymme. 

”Man fick en känsla av att det inte var färdigt, så att demokratin 

kunde fungera.” 

Man, 68 år 

De flesta ansåg att materialet på mötet var bra. Det var lättförståeligt och fanns 

både kartor och broschyrer. En man tyckte också att det var bra att de olika 

förslagen exemplifierades. Det gjorde att det blev en klar disposition på 

presentationen. 

”När de pratade om att man skulle kunna göra på det ena eller 

andra sättet, så visade de andra projekt där de gjort på de sätten. 

Då blev det väldigt tydligt vad som menades.” 

Man, 68 år 

Några tyckte att kartorna var otydliga gällande vilka sträckningar förslagen 

innebar, kanske för att det var rörigt och att det ”for runt lite kartor”. Kartorna 

hade kunnat göras mer detaljerade och några hade gärna velat att kartorna 

delades ut till alla. Ett annat problem var att det delades ut blyertspennor för att 

göra markeringar på kartorna. 

”Vi fick blyertspennor att rita på kartorna med, det syntes inte så 

bra. Det skulle vara en mörkare penna. Det gör ju också att man 

misstänker att de inte tittar så mycket på kartan.” 

Kvinna, 41 år 

De intervjuade tyckte att bemötandet från de som höll i samrådet var bra. Ingen 

upplevde det som problematiskt att komma till tals och ställa frågor. Någon tror 

att i princip alla på mötet ställde en fråga.  

”Det var goda möjligheter att ställa frågor. Man hade inte alls 

känslan av att de hade bråttom och skulle till nästa punkt.” 

Man, 68 år 

Frågorna upplevdes också kunna besvaras, och de gånger svaret inte fanns bland 

de som höll i mötet lovade man att ta reda på det.  

De flesta hade trott att deltagandet på mötet skulle vara större. Många tyckte att 

medelåldern var hög, vilket stämmer väl överens med våra observationer. En 
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mamma som hade med sina barn sa att hon och två till var de enda föräldrarna 

på plats. Trots detta uttrycker en man att det var många föräldrar på mötet. 

Ingen av de intervjuade angav att de saknade någon på mötet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att nå fler målgrupper trodde några att det är bra att spinna vidare på idén 

att man kan ta med sina barn till mötet. Någon menade att det gäller att synas 

och höras på så många platser och i så många kanaler som möjligt. Någon 

menade att det gäller att vara mer uppsökande. 

”Man hade ju kunnat gå ut till skolan och pratat med ungdomar, 

till exempel. Man får vara lite uppsökande.” 

Kvinna, 41 år 

Förutom att nå elever via skolan föreslog en kvinna att man hade kunnat komma 

till olika aktiviteter och informerat, t ex föräldramöten. Vilken aktivitet som är 

lämplig att söka upp beror på vilken typ av projekt det rör sig om. Någon trodde 

att det är Internet som gäller för att nå de yngre och någon poängterade att 

många säkert lockades av att det bjöds på fika.  

 

 

Tips för framtiden 

De intervjuade hade flera idéer om hur samrådsmötena skulle kunna utvecklas och 

förbättras. Dessa var: 

• Att lägga ut information på webbplatsen före mötet så att man hinner reflektera 

över informationen och kan komma förberedd till mötet. Som det är idag måste 

man både ta in informationen och bearbeta den under mötet. 

• Att visa film för barnen var bra, det är någonting att bygga vidare på. Man borde 

dock tänka på att placera TV:n så att ljudet inte stör mötet. Att ge barnen popcorn 

var också en bra idé- ”det går ungarna igång på!”. 

• Att ha diskussionsgrupper, där de som håller i mötet går runt och samlar in 

synpunkter och svarar på frågor 

• Att inte planera så mycket i förväg innan man pratat med de boende. 

• Att använda sig av pålitliga högtalaranläggningar 

• Att det finns en specifik person som är ansvarig för synpunkter som inkommer på 

projektet. 

• Att den åsiktsblankett som fanns att fylla i på mötet även ligger på 

projekthemsidan, så att folk kan gå in i efterhand och fylla i den och sedan e-posta 

sina synpunkter  
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Övriga aktiviteter 
Två av de intervjuade hade varit på andra aktiviteter inom projektet. Det ena var 
ett möte i våras, vilket var upplagt på samma sätt som det möte som just varit, 
det andra var ett möte för ca två år sedan, då den information som fanns då 
presenterades. Mannen som närvarade vid detta möte sade att det i princip var 
samma människor som höll i det mötet, som i det aktuella samrådsmötet. 

De flesta hade inte kommunicerat med projektledningen. De som gjort det 

berättade att det var på mötet. De diskuterade och resonerade om olika frågor, 

och det upplevdes positivt. 

”Det fungerade bra, precis som att prata med en kompis. Inte att 

man inte vågade fråga för att man kände sig dum. Det verkade 

som att projektmanskapet var lyhörda.” 

Man, 68 år 

 

 

 

  

VÄG 705 GRYTNÄS-YTTERBYN – Kortfattad sammanställning (Trivector) 

Trots tydlighet kring var i processen projektet befinner sig finns det stor förvirring kring vilka 

påverkansmöjligheter man som enskild har i det här skedet.  

Samrådsmötet uppfattades som familjärt och lyhört, och satsningen på barnfamiljer 

uppskattades, även om inte så många dök upp.  
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4.11 Malmbanan – Bangårdsförlängning Abisko 

Bangårdsförlängningen i Abisko är en del av flera projekt som pågår på 

Malmbanan. Projektledaren som vi intervjuat arbetar/har arbetat med flera av 

dessa.  

4.11.1 Bakgrund 

På Trafikverkets webbplats står att läsa följande bakgrund: ”För att kunna 

erbjuda trafikutövarna kostnadseffektiva järnvägstransporter ökade dåvarande 

Banverket den största tillåtna axellasten på banan till 30 ton (STAX 30). 

Eftersom malmtågens längder på banan kommer att öka från 450 m till 750 m 

måste samtliga stationer norr om Kiruna förlängas, däribland Abisko Östra 

bangård. Planskilda passager är nödvändiga eftersom de 750 m långa tågen 

kommer att blockera nuvarande överfarter när de står stilla på stationen.” 

Målgruppen för projektet är inte bara de bofasta utan även de som har 

sommarställen. Utöver att annonsera så har man även vänt sig, bland annat via 

direktutskick, till kommunen, länsstyrelsen, naturvårdssamebyar, sametinget m 

fl.  

Inom projektet har det även varit möjligt att lämna kommentarer via webben. 

Projektledaren menar att det har inkommit några kommentarer den vägen, även 

från de som inte är bofasta på orten:  

”Jag har träffat några den vägen. För det verkar ändå som om en 

del har varit inne och läst. Det är en del som har ringt in som 

varit inne och läst på webben och fått underlag den vägen – som 

inte haft möjlighet att vara med för allmänna beslutet. Dom 

kanske bor söderut och har sommarställe åt det här hållet.” 

 

4.11.2 Samråd 

Samrådsmötet har hållits enligt gängse rutiner, och det var framförallt äldre som 

kom på mötet. Projektledaren menar att det är viktigt att ha både erfarenhet och 

lokalkännedom för att kunna ordna mötena så bra som möjligt:  

”Jag tycker man går på erfarenheten oftast sen man nu har hållit 

i några tidigare. Så försöker man då ta lärdom av de olika 

projekten. Man försöker tänka på, beroende på vart man är, så 

det inte är hockeymatch samma kväll så att man går på samråd 

och inte på hockey.” 

4.11.3 Informationsmaterial 

Malmbanan är ett stort projekt och informationen på Trafikverkets 

projektwebbplats är uppdelad kring de pågående etapperna (i dagsläget 5 olika 

delar). Angående bangårdsförlängningen i Abisko finns en egen undersida till 

Malmbanan. Här redogörs för bakgrund, vad som ska göras, tidigare 

utredningar och en rubrik om Miljö. Det finns många dokument att hämta; fyra 

olika informationsblad och annons för inbjudan till samrådet, en idéstudie från 

2002, förstudie från 2007 samt Järnvägsplanen. 
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Under fliken ”Samråd” skrivs att samråd hölls 29 september 2009. 

Synpunkterna från detta skulle enligt informationen på webbplatsen 

sammanställas och presenteras på utställning i början av år 2010. Denna finns 

inte länk till på sidan. 

Synlighet i media och på Internet 

• En blogg om Malmbanan: http://www.malmbanan.se/ Här finns all 

information som varit i media och annat sammanställd. Fristående 

sida för ”intresserade” 

• NSD (Norrländska Socialdemokraten) har skrivit om projektet ett 

par gånger från ca 2008 och framåt 

• Norrbottenskuriren har skrivit om projektet, från ca 2007 och 

framåt 

 

  
MALMBANAN – Kortfattad sammanställning (Trivector) 

Projektet visar att Trafikverkets webbplats är bra för att nå ”målgrupper på distans”.  

I projektet tydliggörs också hur viktigt det är att känna orten, veta vilka lokaler som passar 

för samråd och vad som är på gång, så man kan anpassa tidpunkt och datum för samrådet.  

http://www.malmbanan.se/
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5. Slutsatser och kommentarer  

I detta sista kapitel summerar vi våra resultat från utvärderingen och kopplar 

dessa till relevanta teorier inom området. Vi startar i de viktigaste resultaten, 

presenterar sedan några modeller som kan vara praktiska redskap inför 

planeringen av framtidens samrådsprocesser. Avslutningsvis tar vi upp några 

tankar kring hur man i framtiden ska kunna nå ut till fler målgrupper samt hur 

man skapar uppmärksamhet och engagemang. 

 

5.1 Lärdomar från projekten 

Pågatåg Nordost – Tjörnarp, Bjärnum och Hästveda 

Från detta projekt, som intierats av annan part – Nätverket Pågatåg Nordost –  

är den främsta lärdomen medvetenheten om vilket utmaning det är att 

kommunicera kring ett projekt där externa intressen tar fram egna förslag och 

sedan kommunicerar dem till allmänheten. Detta är något som är relativt 

ovanligt och det är svårt att med de traditionella metoderna hantera det 

informationsproblem som uppstår. Arbetsgången som i vanliga fall är svår att 

förklara, blir en än större utmaning här.  

En ytterligare lärdom är att det faktiskt går att snabba upp processen, men då 

kan tiden bli knapp för att kommunicera.   

Rastplats Alvesta 

Främsta lärdomen från detta projekt är att man kan lära sig mycket om 

”frånvarande målgruppper” genom att titta på de undersökningar som redan 

genomförts inom Trafikverket. Det som projektledaren initalt hade tänkt att ta 

reda på genom att genomföra egna undersökningar fanns redan svar på i 

Trafikverkets årliga enkät, och andra undersökningar som genomförts inom 

verket. Den data som finns är bra källor för att lära sig mer om målgruppernas 

preferenser.  

Väg 24 – Samråd med kvinnor 

Att endast bjuda in kvinnnor till ett samråd kan ses som ett nederlag i ett 

samhälle som önskar vara jämställt. Dock visar resultaten från detta projekt att 

samråden med kvinnor gav önskad effekt. Stämningen var bättre, och det var 

enkelt för deltagarna att ställa frågor utan att känna sig utsatta eller dumma. 

Denna metod kan givetvis även användas för andra målgrupper.  

Hamnbanan Eriksbergsmotet – Pölsebobangården 

Den främsta lärdomen från det komplexa Hamnbaneprojektet är den goda 

samverkan Trafikverket skapat med Göteborgs Stad. I ett projekt som är så pass 

känsligt är det viktgt att ha en enad front från myndighetshåll och arbeta 

tillsammans istället för att motarbeta varandra. Detta har man lyckats med i 

Hamnbaneprojektet. På grund av detta har man kunnat ha ett bra samarbete 

kring samrådet, och de grundliga förberedelser som gjordes inför mötet.  
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Väg 155 

Projektets samråd är ett väldigt intressant intiativ – ett sätt att ta samrådet till 

målgruppen istället för tvärtom – som vi inte stött på i något annat projekt. Att 

hålla samråd utanför kassorna på ICA Maxi är sannerligen intressant. Enligt 

utsaga från projektledaren var uppslutningen god och satsningen uppskattad – 

även om de som främst sökte upp henne var äldre män så hade hon också 

möjlighet att söka upp kvinnor i yngre medelåldern som rörde sig på platsen och 

verkade intresserade av projektet.  

Masmolänken 

I projekt Masmolänken har påvisats hur viktigt det är med en ökad intern 

kunskap, inom Trafikverket, om hur man kan arbeta för ett jämställt 

transportsystem.  

Väg 288 Hov-Alunda 

Dialogen har varit i fokus i detta projekt. Att fokusera på att lära känna 

målgruppen tar tid och resurser, men detta vägs upp genom en positivare attityd 

hos deltagarna i samrådet.  

Skellefteåprojektet 

Att annonsera, affischera på arbetsplatser och använda sig av Facebook för att 

locka besökare till samrådsmötet gav inte den uppslutning Trafikverket önskat 

för samrådsmötet i Skellefteå. Lärdomen från detta projekt är att det krävs 

mycket för att engagera för en förändring som ligger långt fram i tiden och där 

påverkan på målgruppen är oklar.   

Väg 705, Grytnäs - Ytterbyn, gång- och cykelväg 

Främsta lärdomen från detta projekt är att det går att utforma samrådet på 

”målgruppens villkor”. Det krävs bara lite fantasi och lite extra tid för att sätta 

ihop en biosalong med popcornservering i samrådslokalen och genom detta 

locka barnfamiljer till mötet.   

Malmbanan – Bangårdsförlängning Abisko 

I projekt Malmbanan är det tydligt att Trafikverkets webbplats är en bra kanal 

för de målgrupper som finns på distans.  

5.1.2 Har samråden anpassats utifrån de förutsättningar som finns?  

I vår utvärdering har vi sett många goda, uppfinningsrika och intressant 

exempel på försök att anpassa samråden så att man når de utsedda 

målgrupperna.  

Trots dessa ansträngningar är det ändå så att de klassiska samrådsdeltagarna är 

i majoritet på mötena. Vissa andra hinder tycks inte heller gå att övervinna. 

Nedan går vi genom ett par viktiga och ibland svåra saker att ta hänsyn till:  

Lokalkännedom – lägg inte mötet på en plats som är svår att hitta till, eller på 

en tid då det är något annat som berör orten – Hockeymatcher, TV-program där 

ortsbor medverkar mm.  

Ljudkvalitet – svåra budskap blir ännu svårare att förstå och ta till sig om man 

inte hör ordentligt. En fungerande ljudanläggning är en hygienfaktor, speciellt 

när publiken till stor del består av seniorer.   
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Otydligheter – Byggandet av väg- och järnväg är en komplex process som tar 

lång tid och är svår att förstå för gemene man. I samtliga projekt har man gjort 

försök att förklara och förtydliga processen och medborgarnas 

påverkansmöjligheter. Trots detta råder stor förvirring – varför går det inte 

fortare fram? Vilka möjligheter har man att påverka? Varför visar man förslag 

som ser klara ut om man kan ändra alla detaljer osv.  

5.1.3 Har man lyckats att attrahera olika målgrupper? 

Svaret på denna fråga är nja. I några fall har man lyckats locka fler kvinnor och 

yngre till mötena, men i de allra flesta fall är det ”den gamla vanliga” publiken, 

det vill säga majoriteten seniorer som dyker upp.  

Vid ett av mötena var det en senior som beklagade att det bara var sådana som 

han som fanns på mötet. Han undrade var de yngre var, de som faktiskt skulle 

använda vägen när den väl var klar.  

Många verkar vara osäkra på hur viktig deras röst är. Flera av de vi intervjuat 

menar att det är troligare att Trafikverket lyssnar på någon som är sakkunnig, 

politskt engagerad eller som representerar en förerning, än att de lyssnar på en 

enskilds åsikt.   
 

5.1.4 Att arbeta lyhört 

Ett av Trafikverkets värdeord är lyhördhet. Lyhördhet handlar för Trafikverket 

om att stimulera, utveckla och lösa behov och förflyttning med samhällets och 

kundernas behov i fokus. Lyhördhet handlar om att lyssna, men inte bara det, 

utan också att reagera och viss mån agera utifrån det man tagit in.  

Respondenterna i vår studie upplever inga problem med att få yttra sig, men när 

de väl gjort det så är det lite som att ”ropa in i ett stort svart hål”. Man frågar sig 

vad som händer med synpunkterna, om Trafikverket verkligen tar hänsyn till en 

enskild person osv. I vår observation på mötena såg vi ansträningar för att 

lyssna, men uppenbarligen är det något som brister. Att få framföra sina 

synpunkter är viktigt, men att känna att man verkligen kan göra skillnad är 

något annat. Trafikverkets värdeord lyhördhet måste - stort som smått - 

genomsyra allt det som görs utåt. Annars kommer ingen därute känna att 

lösningarna genomförs med kundernas behov i fokus. Det blir det stora verket 

mot den lilla människan, och det är inte fruktbart för den önskade dialogen.  

5.1.5 Uppmärksamhet och annonsering 

När det gäller annonsering så är man på Trafikverket medveten om att det finns 

regler för när och hur man måste annonsera kring vissa typer av samråd, men 

att det i vissa fall är friare. Dock tycker någon att dessa regler och riktlinjer ska 

klargöras ytterligare. Man menar också att det är lätt hänt att ”göra som andra 

alltid gjort tidigare” speciellt om man är ny på verket. Under våren 2011 har en 

översyn av annonsmallarna för samråd gjorts och nya riktlinjer för text och 

utformning tagits fram. 

Annonserna verkar fortfarande vara viktiga för att dra besökare till 

samrådsmötena, men minst lika viktiga är personliga brev.  
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Att annonsera via Facebook är en ny metod som testats i Skellefteåprojektet. 

Annonsen är förhållandevis billig (200 SEK för en annons som ligger ute till vald 

målgrupp under 5 dagar) men bidrog troligtvis endast med ökad trafik till 

webbplatsen.  

Facebook är något som flera av projektledarna och informatörerna börjat 

fundera på. Vissa har blivit tvungna att ta ställning – då det funnits aktiva 

negativa Facebookgrupper – och andra har funderat på det i samband med sin 

analys av möjligheter att nå önskad målgrupp.  Någon nämner det som ett 

viktigt verktyg för omvärldsanalys och någon som en möjlig 

kommunikationsplattform i byggskedet. Det är dock tydligt att riktlinjer för att 

arbeta med Facebook efterfrågas.  

När det gäller Trafikverkets egen webbplats framkommer några kommentarer 

av teknisk karaktär – framförallt gällande uppföljning av besök på 

projektsidorna, och man önskar att det vore enklare att få fram dessa siffror.  

5.1.6 Kommunikationens roll 

Att informera, kommunicera och hålla samråd kostar pengar och tid. Flera av 

projektledarena och informatörerna pekar på detta. Man undrar givetvis hur 

mycket det får kosta, vad som är effektivt och hur man ska förhålla sig till 

kommunikation och samråd framöver. Det är bra att de flesta projekten har 

upprättade planer, men troligen kan dessa bli ännu bättre – och effektiva – om 

man satsade mer på att fördjupa kunskapen om målgrupperna (se vidare avsnitt 

5.2.3) 

Något som blivit aktualiserat i denna studie är att kommunikation minst lika 

mycket handlar om att lyssna, som att informera. Det är en utmaning i dagens 

samhälle, där Internet spelar en stor roll som arena för ”folkets röst”. Att lyssna 

och omvärldsbevaka torde då bli än viktigare än tidigare.  

 

5.2 En matris som utgångspunkt för planering av 
samrådsprocesserna 

Historiskt sett har samrådens utformning generellt varit ganska traditionell. 

Trafikverket (läs Vägverket och Banverket) har annonserat och inbjudit till ett 

möte där deltagarna blivit informerade om vilka planer som finns samt hur man 

tänkt utreda olika alternativ för en optimalt bra lösning.  

Men, man har även genom åren prövat olika modeller där man inte direkt 

presenterat några färdiga förslag och där dialogen fått större utrymme. Kort 

sagt, man har arbetat med tvåvägskommunikation utifrån en symmetrisk 

modell. På senare år har man även försökt att utnyttja och använda sig av nya 

informations- och kommunikationskanaler via digitala medier.  

Syftet med det har framförallt varit att ge medborgarna en möjlighet att ställa 

frågor och att komma med synpunkter på ett snabbt och enkelt sätt. I vår 

fortsatta framställning väljer vi att kalla denna tredje modell för den digitala 

modell, som mest kan liknas vid en tvåvägs asymmetrisk modell. 
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5.2.1 Tre modeller i kombination 

I detta uppdrag har vi studerat tolv projekt, där man prövat lite olika 

angreppssätt. I dessa projekt har dels det traditionella samrådet använts, dels 

nya vägar prövats för att öka engagemang och acceptans bland medborgarna. I 

vår analys kan vi konstatera att det inte finns någon allena saliggörande metod; 

alla tre varianter behövs, men kanske behöver man utnyttja dem olika beroende 

på vilken typ av projekt det är och vilka målgrupper man har.  

Vi tror alltså att man ska göra en kombination av traditionella samråd = 

informationsmodellen, dialog = den symmetriska modellen och digital modell = 

den asymmetriska modellen. 
 

 

Figur 4: Kombinationen av olika kommunikationsmodeller 

 

5.2.2 Starten är inte alltid densamma 

Vi menar alltså att det traditionella samrådsmötet självklart har en plats även i 

framtidens samrådsprocesser, men att detta samrådsmöte inte alltid är det som 

ligger först och inte heller den enda formen av möten med medborgarna. Det 

finns flera lovvärda initiativ i de tolv projekt som vi har studerat och vi har även 

fått uttalanden såväl från projektledning som från medborgare om hur 

värdefullt det varit att få mötas i en dialog. Med grund i de tolv projekten och 

utifrån kommunikationsforskningen vill vi därför förorda att man startar i olika 

modeller beroende på olika målgruppers utgångsläge. I vissa fall – som till 

exempel i Hov-Alunda-projektet – är det viktigt att man söker upp de 

målgrupper som kan klassificeras som aktiva (se avsnitt 3.7). I andra fall kanske 

strukturen på webbplatsen vara utformad så att man tidigt bjuder in olika 

grupper att inkomma med frågor, svara på korta ”attitydenkäter” etc. för att på 

så sätt lokalisera vilka målgrupperna är och samtidigt få en möjlighet att 

fundera över den fortsatta kommunikationen. I nedanstående figur illustreras 

detta resonemang och i påföljande stycke exemplifieras olika typer av projekt. 

Traditionellt samråd

Digital 
kommunikation

Dialog i 
olika former

Den perfekta kombinationen
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Figur 5: Utnyttja modellerna strategiskt 

 
 

5.2.3 Matrisen – en schematisk bild som grund 

Med ovanstående som en bas i vårt resonemang är det nu dags att sy ihop 

säcken; att presentera en enkel matris för hur man kan planera 

kommunikationen igenom hela samrådsprocessen. 

För det första tror vi att det är mycket viktigt att ta reda på vilka målgrupper 

man kan komma att möta. Vilka bor i området? Vilka åldersgrupper tillhör 

målgruppen? Vad kan de tänkas veta redan nu? Var söker de sin information? 

Vilka mötesplatser/arenor finns för dem12? Vilken är den objektiva 

bedömningen av hur de berörs? Hur kan den planerade förändringen beröra 

olika grupper på ett emotionellt plan? Frågorna är många, men vi tror att ju förr 

man ställer sig dessa, desto bättre grund har man för samrådsarbetet, vars syfte 

ju är att ”förankra och inhämta synpunkter”. 

Den andra viktiga frågan är vilken kommunikationsmodell man ska starta i. Är 

projektet väl avgränsat, med en väl avgränsad målgrupp där åtgärden dessutom 

är önskad och efterlängtad, är troligen det traditionella samrådsmötet alldeles 

utmärkt att starta i. Men, för att möta grupper som inte har kunskap i frågan – 

och historian bakom – måste informationen till dem vara tydlig. Det kan röra sig 

om enstaka personer som flyttar in i området eller om större grupper som flyttar 

till ett nybyggt område. I det första fallet är troligen informationen på Internet 

fullt tillräcklig, särskilt som man erbjuder möjligheter till frågor och svar. I det 

andra fallet kan uppsökande verksamhet – typ dörrknackning – (i kombination 

med information på Internet etc.) vara värdefull.  

I nedanstående matris använder vi oss av exempel från de tolv projekten för att 

visa hur man kan resonera. Viktigt att påpeka är att detta på intet sätt är en 

betygsättning av projekten. 

                                                           
12 Som redan visats i analysen är det viktigt att fundera över var man möter olika grupper. I gamla tider fanns naturliga 

mötesplatser dit alla kom – kyrkan, föreningslokalen etc. Idag är bilden mycket mer diversifierad. Lägg därtill att 

medborgare i medelåldern har helt andra prioriteringar än att ”gå på möten”; alternativa arenor kommer att bli allt 

viktigare. 

Traditionella samråd

Dialog i 
olika former

Digital 
kommunikation

Börja målgruppens 
mentala utgångsläge!
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Matrisen syftar till att vara ett stöd för att välja kommunikationsmodell att 

starta i. Man börjar med att bedöma storleken på projektet (exemplifieringar på 

vad de olika projektstorlekarna motsvarar återfinns i avsnittet efter fig. 6). 

Denna projektegenskap är oftast den allra enklaste, vilket gör det bra att börja i 

den änden, men det går givetvis även att börja med att titta på målgrupperna, 

vilket är nästa steg.  

Bedömningen av målgrupperna i matrisen handlar om målgrupperna som 

publik och deras inställning. Här har man nytta av att ha svarat på de frågor som 

vi tar upp i stycket ovan men som för enkelhetens skull även listas här:  

 Vilka bor i området?  

 Vilka åldersgrupper tillhör målgruppen?  

 Vad kan de tänkas veta redan nu? Var söker de sin information?  

 Vilka mötesplatser/arenor finns för dem?  

 Vilken är den objektiva bedömningen av hur de berörs?  

 Hur kan den planerade förändringen beröra olika grupper på ett 

emotionellt plan?  

I matrisen bedömer man sedan om målgrupperna är ickepublik, latenta, 

medvetna eller aktiva och ifall deras inställning är positiv, negativ, likgiltig eller 

okänd. Det görs antingen utifrån en enkel ”omvärldsanalys” eller via en enkät. 

Projekttypen och målgruppsbeskrivningen påverkar sedan vilken 

kommunikationsmodell man ska börja arbetet i. Bedömningen sker i pilens 

riktning och målgruppernas inställning väger inställning – som är den 

känsligaste variablen att hantera – är det som får spela den avgörande rollen för 

vilken kommunikationsmodell man väljer.  

Det traditionella samrådet är bra att starta i när man har ett litet projekt med en 

medvetens och positiv publik, men i ett litet projekt med en medveten men 

negativ publik, är dialog i olika former bätte att starta med.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Matris för kategorisering av projekt med avseende på storlek och 

målgrupp 
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För att tydliggöra vad vi menar med de olika storlekarna på projekt som används 

i matrisen (fig. 6) kommer nedan ett antal exempel. Dessa exempel kan 

användas för att förklara och förankra modellen. Vid respektive projekt visas 

matrisen, med de egenskaper som återfinns i projektet markerade i orange. Med 

samma färg markeras även vilken kommunikationsmodell som är lämplig att 

starta i.  

Projekt LITET:  

Byggnation av ny cykelväg genom den lilla byn Knäckebröhult 

Trafikverket planerar att bygga en cykelväg utmed riksvägen genom byn. Byn 

har totalt 300 invånare. I byn finns också en skola dit även barn från 

närliggande byar skjutsas. Cykelvägens sträckning medför intrång på ett antal 

markägares tomter. 

 

Projekt MEDELSTORT:  

Ombyggnad av RV 999 till 2+1-väg mellan Inbyn och Utbyn 

Antalet invånare i de båda byarna ät totalt 5000 och varje dag passerar drygt 

7000 fordon utmed vägen. Det mesta är persontrafik, men det finns också ett 

sågverk, som medför en del tung trafik. En regionalbuss passerar också utmed 

vägen och det finns en busshållplats mellan de två byarna.  

2+1-vägens sträckning kommer att följa den sträckning som befintliga vägen har 

idag. Det som tillkommer är matarvägar för dem som bor utmed sträckan, en ny 

bussficka och en cirkulationsplats vid infarten till sågverket.  
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Projektet STORT:  

Ny kringfartsled vid tätorten Storköping 

Under många år har man brottats med alltför hög trafikbelastning genom 

tätorten – inte minst den tunga trafiken har ökat i Storköping bor c:a 7 000 

invånare och i dagsläget passerar c:a 10 000 fordon, varav 3 000 är tunga 

fordon. Nu planeras för en kringfartsled, vars sträckning kommer att gå strax 

utanför ett tämligen nybyggt bostadsområde med villabebyggelse och 

flerfamiljshus. Vägen kommer också att skära igenom ett naturkänsligt område.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt MEGASTORT 

Utbyggnaden av Simrishamnsbanan från Dalby till Tomelilla 

Utbyggnaden innebär tre nya (eller ”nygamla”) tågstationer i Dalby, Veberöd 

och Sjöbo. Järnvägen kommer i stort att följa den sträckning som en gång fanns. 

Mellan Sjöbo och Tomelilla kommer man dock att ändra sträckningen något för 

att ta hänsyn till känsliga naturområden. Ett stort antal orter och boende 

påverkas. De berörda kommunerna planerar dessutom för utbyggnader i 

järnvägsområdets närhet.  
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5.3 Framtidens samrådsprocesser: publicitet, attraktion och 
engagemang 

Att skapa publicitet kring en företeelse som ligger tio år fram i tiden eller som 

endast berör en liten grupp medborgare är inte lätt. Rör det dessutom 

komplicerade resonemang blir inte saken lättare. Många samrådsprocesser 

brottas med detta problem, och samtidigt finns kravet att förankra och 

engagera. 

Inför framtidens samrådsprocesser tror vi att det är viktigt att ta tillvara alla 

goda idéer som framkommit såväl i de tidigare kartläggningarna som i de tolv 

pilotprojekt som vi fått följa. Initiativen att möta medborgargrupper i dialog är 

bra och även om de är resurskrävande – det kostar ju att en person endast möter 

en liten grupp – så är det kostnadseffektivt. De synpunkter som kan komma 

fram i ett tidigt skede kan ju också bearbetas på ett korrekt sätt. 

Det är också viktigt att man följer med i tiden och de förändringar som är 

märkbara i hur informationsflödena ser ut. Det finns idag inte samma vilja 

bland yngre och medelålders medborgare att lägga tid på att gå på möten. Det 

visar ju denna utvärdering med stor tydlighet. Vi tror att man måste öppna upp 

för ökad interaktivitet via andra kanaler, t.ex. via projektets officiella 

projektplats på Internet eller via sociala medier. Det är troligen också viktigt att 

man utnyttjar etablerade kanaler i den digitala världen; kanske finns det redan 

aktionsgrupper/nätverk på t.ex. Facebook, vars engagemang tangerar 

projektets? Kan man dra nytta av dem och skapa synergieffekter – på ett snabbt, 

enkelt och kostnadseffektivt sätt har man nog tagit flera stora kliv framåt i sin 

strävan att skapa uppmärksamhet och bjuda in till engagemang. 

Det finns dessutom nästan alltid en fara i inledningen av ett projekt att allt ska 

gå så fort. Plötsligt har man fått det där sista beslutet som gör att man ”äntligen” 

kan sätta igång arbetet och i det skedet är det lätt att glömma den viktiga del av 

planeringsfasen, då man ”scannar” av den verklighet som man ska arbeta i, då 

man gör den enkla omvärldsanalysen och samtidigt gör en första kartläggning av 

vilka målgrupper som finns i området. För många år sedan formulerade 

Sydsvenskans redigerare den vitsiga rubriken ”Brått lönar sig ej” och den kan 

faktiskt vara en devis för samrådsprocesser, vart än de finns. För med kunskap 

från början om med vilka samrådsprocessen ska genomföras blir det lättare att 

skapa rätt budskap, engagera och förankra samt – inte minst - att skapa goda 

relationer.      
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Bilaga 1 Intervjuguide för telefonintervjuer med deltagare 
 

Bakgrundsvariabler 

Namn? 

Ålder? 

Livssituation? (Utbildning, sysselsättning, familjesituation, boendeform) 

Transportsätt? (Tillgång till bil, transportsätt etc) 

I vilken egenskap var du med på samrådet? (Privatperson/markägare/yrkesförare 

som ofta kör nämnd sträcka eller liknande) 

Kännedom 

Vad känner du till om [Projektets namn]? 

Hur har du fått denna kunskap? 

Attityder 

Vad anser du om [Projektets namn]? 

Påverkan 

Tror du att du och/eller din familj kommer påverkas av ombyggnaden? 

(OBS! Endast till markägare!) Kommer du som mark/fastighetsägare bli direkt 

berörd? 

Har du själv utnyttjat möjligheten att vara med och påverka ombyggnaden? 

Hur upplevde du att det var att få vara med och påverka arbetet? 

I vilken utsträckning upplever du att du haft möjlighet att påverka? 

I vilken uträckning upplever du att andra har haft möjlighet att påverka? 

Är det skillnad på hur män och kvinnor kan vara med och påverka arbetet? 

Vet du vart du ska vända dig om du vill påverka? Hur har du fått reda på det? 
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Information 

Vad anser du om informationen du fått i projektet? Har den varit:  

a. Lätt att förstå? 

b. Känns trovärdig? 

c. Värdefull? 

d. I rätt tid? 

e. Tillräcklig? 

Vilka informationskanaler brukar du använda? 

Varför är du intresserad av information om projektet? 

Hur lätt eller svårt har det varit att få information? 

Hur skulle du föredra att få information om projektet? 

Vilken slags information tycker du är viktigast att få? (Kostnader, tidplaner, vem 

som är ansvarig, eller annat) 

Hur ser du på möjligheten att ta del av handlingar, komma med kommentarer och 

läsa frågor och svar gällande liknande projekt på Internet? Är Trafikverkets 

webbplats en bra sida för detta? 

Deltagande vid samrådsmötet 

Hur fick du inbjudan till mötet? Var det ett bra sätt? Kom inbjudan i tid? 

Var det lätt att hitta till mötet? 

Vad tyckte du om mötet? (Stämningen, sakinformationen, möjlighet att ställa 

frågor) 

Vad anser du om deltagandet på mötet med avseende på antalet besökare och 

besökare i olika åldrar? Saknade du någon vid mötet som du vet blir berörd eller 

som är orolig för vad som ska hända? 

Hur fungerade:  

a. Information? 

b. Material?  

c. Bemötande? 

d. Möjlighet att ställa frågor? 

e. Svaren på frågor? 

Har du några tankar kring eller idéer på hur samrådsmöten skulle kunna 

utvecklas? 

Hur tycker du att Trafikverket ska göra för att nå fler målgrupper? (Speciellt 

kvinnor, unga, invandrare) 

Finns det någon du saknade på mötet? (Ta kontaktuppgifter om det är en deltagare, 

om det är en ansvarig, ta namn och organisation). 

Övriga aktiviteter 
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Har du varit med på några övriga aktiviteter, möten etc inom detta projekt? Vad 

tyckte du om dem?  

Har du kommunicerat med projektledare etc på annat vis? Hur tyckte du att den 

kommunikationen fungerade? 

Trafikverket 

Beskriv Trafikverket med tre ord! 
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Bilaga 2 Webbenkät 
Kännedom 

1. Hur väl känner du till projektet? 

a. Inte alls  Ser endast fråga 5 (ev. 6 om ej 5a el 5b) 

och 14-18 

b. Hört talas om det  

c. Känner väl till   

d. Känner mycket väl till 

 

2. Hur har du fått denna kunskap? (Flera svarsalternativ möjliga)  

a. Via möten 

b. Via information i tidningar, radio och tv 

c. Via Trafikverkets webbplats 

d. Annat sätt, vilket……? (kommmentarsmöjlighet) 

Information 

3. Har informationen du fått varit (Flera svarsalternativ möjliga) 

a. Lätt att förstå 

b. Känns trovärdig 

c. Värdefull?   

d. I rätt tid? 

e. Tillräcklig? 

f. Har ej fått någon information    

 

 

4. Hur lätt eller svårt har det varit att få information? 

a. Mycket svårt 

b. Svårt 

c. Varken svårt eller lätt 

d. Lätt 

e. Mycket lätt 

f. Vet ej 

 

5. Hur intresserad är du av information om projektet? 

a. Helt ointresserad  Hoppa till frågor om 

påverkan 7  

b. Ointresserad  Hoppa till frågor om 

påverkan 7  

c. Varken intresserad eller ointresserad 

d. Intresserad 

e. Mycket intresserad 

  

 

6. Hur föredrar du att få information om projektet? (Flera svarsalternativ 

möjliga) 

a. Informationsblad från Trafikverket med posten  

b. Informationsmöte 

c. Annonser 

d. Internet. På vilket sätt? (kommmentarsmöjlighet) 

e. Media (radio, TV, tidning) 

f. Öppet hus/visningar 
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g. Annat (kommmentarsmöjlighet) 

h. Vill inte ha information 

i. Vet ej 

Påverkan 

7. Har du själv utnyttjat möjligheten att vara med och påverka? 

a. Ja 

b. Nej 

 

8. I vilken utsträckning upplever du att du haft möjlighet att påverka? 

a. Mycket liten utsträckning 

b. Liten utsträckning 

c. Medelstor utsträckning  

d. Stor utsträckning 

e. Mycket stor utsträckning 

 

Attityder 

9. Vad är din uppfattning om projektet/den kommande ombyggnaden? 

a. Mycket negativ Till öppen fråga om varför negativ 11 

b. Negativ  Till öppen fråga om varför negativ 11 

c. Varken positiv eller negativ Till fråga om aktiviteter 12 

d. Positiv  Till öppen fråga om varför positiv 10 

e. Mycket positiv? Till öppen fråga om varför positiv 10 

 

10. Ange gärna anledningen till varför du är positiv till ombyggnaden 

11. Ange gärna anledningen till varför du är negativ till ombyggnaden 

 

Övriga aktiviteter 

12. Har du varit med på några övriga aktiviteter, möten etc inom projektet? 

a. Ja 

b. Nej 

Om ja, vilka? (öppen fråga) 

 

13. Har du varit i kontakt med Trafikverket, t.ex. projektledaren eller annan 

person på annat vis? 

a. Ja, en gång 

b. Ja, flera gånger 

c. Nej 

Om ja, beskriv hur: (öppen fråga) 

Bakgrundsvariabler 

14. Är du man eller kvinna? 

a. Man  

b. Kvinna 

 

15. Hur gammal är du? 

a. Under 20 

b. 20-24 
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c. 25-45 

d. 46-65 

e. 66 eller äldre 

 

16. Vilken är din dagliga sysselsättning? 

a. Förvärvsarbetande 

b. Studerande 

c. Arbetssökande 

d. Pensionär 

e. Annat, vad? (kommmentarsmöjlighet) 

 

17. Om ombyggnadsområde finns: Var bor du i förhållande till 

ombyggnadsområdet? 

a. Alldeles intill 

b. Någon km från området 

c. Längre än 3 km från ombyggnadsområdet 

d. Vet ej 

 

18. Har du några övriga synpunkter som du vill framföra? 
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Bilaga 3 Observationsprotokoll 
 

1. Vilka är där? 

 

2. Kommer man i tid? 

 

 

3. Hur många är där?  

 

4. Hur ser lokalen ut? 

 

5. Hur sitter man? 

 

6. Vad finns det för material? 

 

7. Hur är stämningen? 

 

 

8. Blir det en dialog? 

 

 

 

9. Hur bemöts Trafikverket och ev konsulter? 

 

 

 

10. Hur bemöter de besökarna? 
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Bilaga 4  Intervjuguide projektledare och informatör 
 
Bakgrundsfrågor 

Vilken roll har du/ni inom Trafikverket?  

Vilken roll har du/ni inom projektet? Hur ser rollfördelningen ut mellan er? Vilken 

tid har informatören till förfogande för att arbeta med projektet? 

Beskriv  projektet. (Historia, starka och svaga sidor, annat av intresse). 

Information och kommunikation 

Beskriv övergripande hur kommunikationen i projektet sett ut. 

Finns det mål för informationen och kommunikationen? Hur sattes dessa mål? 

Hur mäts de? 

Vilka målgrupper finns? Hur har ni identifierat dessa?  

Vilka kanaler använder ni? Hur har ni valt ut dessa? 

Hur ser samråden ut? Varför har ni valt att göra samråd på just detta sätt? Vad 

finns det för styrkor och svagheter i att genomföra samråd på detta sätt? 

Vilka (projektledare, informatör, markförhandlare, kommuntjänsteman osv) deltar i 

planering och genomförande av samråden från Trafikverket och andra 

myndigheter? Vilken roll och vilket ansvar har respektive deltagare?   

På vilket sätt har samrådsunderlag och övrig information om projektet gjorts 

tillgängligt för allmänheten före, under och efter samråden?  

På vilket sätt och när har en inbjudan/kallelse gått ut inför samråden?  

Används projektsidorna på trafikverket.se i samband med samråden? Om ja, på 

vilket sätt?Hade ni velat genomföra informationen och kommunikationen på något 

annat sätt? Hur? I så fall, vad har varit hinder för detta? (Framförallt samråd men 

även generellt) 

Vad finns det för material, riktlinjer och annat som kan påverka hur ni utformat 

kommunikationen i projektet? (Internt trafikverket, men även övrigt) (Framförallt 

samråd men även generellt) 

Vet ni något om hur deltagarna har uppfattat samråden? (val av lokal, mötesform, 

möjlighet att påverka, inbjudan etc).  

Har någon uppföljning eller utvärdering genomförts av samråden i projektet?  

Aktiviteter 

Vilka aktiviteter planeras i projektet? Har ni redan genomfört några? 

(Samrådsaktiviteter, andra kommunikationsaktiviter eller övriga aktiviteter som kan ha 

relevans) 

Har ni någon uppfattning av hur olika aktiviteter mottagits? Hur har ni mätt/tagit 

reda på detta? 
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Finns det någon aktivitetsplan för projektet som vi skulle kunna få ta del av?  

Övrigt 

Vad ser ni som styrkor och svagheter i ert projekt?   

Vad skulle ni vilja ha för ytterligare stöd och råd från Trafikverket?  
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Bilaga 5. Fritextsvar från webbenkät 

 
1. Anledning till att respondenterna är positiva till projektet 

 

1. Kommer själv att utnyttja resmöjligheten. 

2. Tågstopp kan göra Hästveda till en mer attraktiv bostadsort. 

Arbetar i Önnestad, vi har vpersonal på vårt arbetsställe som kommer att utnyttja tåget för transport till och från 

arbetet 

Behovet av ett tågstation i Hästveda är stort. Tyvärr har tidplanen framflyttats och ändrats från att gälla Pågatåg 

med anslutning Nord-Sydlig trafik till att invänta lösningar för Krösatåg med den fördröjning som detta medför. 

Viktigt är att lösningen i Hästveda tillvaratar de lokala förutsättningarna där stationsområdet medger en 

plattformslösning som inte belastar stambanans snabbgående tåg. En sådan lösning vore dessutom ur 

säkerhetssynpunkt för av- och påstigande högst värdefullt. Även exteriört och funktionellt med ett tillvaratagande 

av befintligt godsmagasin skulle en genomtänkt helhetslösning för Hästveda stationsområde vara av största vikt 

utan att detta skulle ytterligare fördröja eller fördyra nuvarande tidplan och kostnadskalkyler. 

Bättre kommunikation,förhoppningsvis mera välskött grönområde intill spår och hållplats. 

den påverkar samhället positivt 

Det blir lättare att använda den allmänakomnikasonen 

Det blir mycket lättare att ta sig till och från Hästveda med dom nya tågen. 

Inflyttningen kommer att öka och vi får bättre betalt för våra fastigheter. 

Det ger stora möjligheter för regionen att utvecklas på ett positivt sätt 

Det gynnar samhället och vi som bor här. Ett måste för framtiden. 

Det kommer att bli ett lyft för orten. 

Det ligger i tiden med en utökad och anpassad kollektivtrafik där boende utmed i detta fallet södra stambanan får 

möjlighet att nyttja trafiken, inte bara se den passera !! 

Eftersom jag är rektor på Önnestads folkhögskola som helt är beroende på hur bra kommunikationer som finns 

mellan Önnestad och tätorterna runt omkring är detta vår livsnerv. 

 

Vi har nästan uteslutande vuxna pendlare och många av dem har inte tillgång till andra transportmedel än buss 

och tåg. dessutom har vi 25 % av våra elever boende på internat i Önnestad. Internatboende förutsätter att det 

finns bra kommunikation även under helgerna. 

 

Antalet dagspendlare till skolan har ökat med c.a 20 % under de senaste två åren. detta beror på att vi har många 

flera elever med svag ekonomi, flera som är arbetslösa, och dessutom en stor grupp med olika typer av 

funktionsnredsättningar. 

 

Önnestads folkhöhskola är en av några få skolor i Sverige som utbildar tolkar för döva och gravt hörselnedsatta 

personer. 

Flytta bilism till kollektivtrafik. Snabba (och bekväma) transporter. 

Fungerande järnväg är den bästa kollektivtrafiken 

För att med tåg kunna resa direkt, utan att först ta sig till Kristianstad med annat färdmedel! 

Förbättrade kommunikationer är alltid positivt (inom rimliga kostnader) 

Ger tågförbindelser till min hemort 

Gott att få tågstopp. 
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Jag pendlar med buss/ tåg till Malmö/Lund regionen. Att behöva åka förbi Önnestad med tåget känns ju inte alltid 

så roligt.Ibland fungerar kommunikationen med Hässleholm ( 555) och då är det bra, men en station i Önnestad är 

ju mycket bättre. 

Jag ser framemot att ha möjlighet att resa tåg från Hästveda till Hässleholm och omvänt,  hoppas dock att det blir 

lika många förbindelser per dag som vi har idag via busstrafik 

Jag tror att det blir ett steg framåt för Önnestad, och att jag själv kan komma att använda tåget vid de tillfällen jag 

inte behöver bilen i Kristianstad. Förutsatt att trafiktätheten blir någorlunda hög, och att biljettpriserna håller sig på 

rimlig nivå. Jag ber att ni inte glömmer dessa två kriterier. 

Kommer att påverka orten där jag bor positivt och att den blir mer attraktiv att bo på 

Kommer att underlätta min vardag då jag kommer att kunna åka kollektivt till exv. jobbet 

Känner att det är ett lyft för Önnestad. Miljömässigt positivt. En bra kombination med bussar (555)och tåg ser jag 

som det obtimala 

Känns som detta projekt är ganska livsavgörande för vårt lilla samhälle om det ska bli en avfolkningsbygd med 

utökad sämre service, eller ett inflyttningssamhälle med ökad service och kvalite 

Mycket angeläget för utveckling av orterna som berörs och miljön 

Närheten till vår bygd och andra.Lätt att komma till och från. 

Pendlare till Malmö-Lund området får det bättre. Det kan medföra att fler vill bo i Hästveda som medför att service 

t ex inom vården kan  förbättras i stället för att avvecklas från orten. 

Projektet har betydelse för hela Önnestads utveckling 

Samhällets utveckling och miljön 

Snabbare resesätt till Hlm och vidare 

Tror att det kan vara en stor anledning till att vårt samhälle kan överleva och inte bli en avfolkningsbygd. 

Tågstopp mycket viktigt för ortens utveckling 

Tågstopp är en positiv utveckling för alla  (spår utan stopp? ) 

Varje förändring för att kunna passera stambanan utöver den befintliga, farliga banporten, är en klar förbättring ur 

säkerhets- trygghets- och trivselsunpunkt. 

Vi har i Tjörnarp arbetat med att få pågatåg till byn sedan l990.talet. 

Har ingått i projektet Pågatåg Nordost. 

VI PÅ FURNINOVA ARBETAR MYCKET UTE I EUROPA DÅ BEHÖVER VI BRA ANSLUTNINGAR OCH KAN 

MAN TA TÅGET DIREKT TILL KASTRUP SPARAR DET MYCKET TID. SEDAN ARBETAR JAG MED SJÄLVA 

BYN (BJÄRNUM) OCH TYCKER DET ÄR ETT MYCKET BRA KOMMUNIKATIONSMEDELKOMPLEMENT 

ELLER ERSÄTTNING MED HÄNSYN TILL BÅDE PENDLING FÖR ANSTÄLLDA SAMT IDROTTSLEDARE OCH 

SKOLUNGDOM. SNABBT OCH ENKELT. 

Viktigt för Hästveda 

 

2. Anledning till att respondenterna är negativa till projektet 
 

Det förslag som presenterades där perrong skulle byggas just utanför vår tomt är inte bra då det kan förväntas en 

massa bilparkering på vår gata. Flytta därför påstigningsplatsen så långt västeut som möjligt samt gör speciella 

parkeringsplatser här. 

därför att tågtrafiken idag överskrider gränsvärden för buller redan idag och trafikverket vägrar att behandla dettta 
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Jag är i grunden positiv till projektet men eftersom resorna till tätorten blir dyrare och turtätheten sämre så har jag 

svårt att se det som en förbättring. 

 

3. Vilka övriga aktiviteter inom projektet respondenterna deltagit i 
 

1 informationsmöte 

Allmänna möten i Hästveda 

Allt som hänt inom Pågatåg Nordost, kommunen och samrådsmötet i Tjörnarp. 

Dels genom att jag är engagerad i bygdens utveckling och ordf i Sösdala Alliansen där såväl pågatågsstn som 

utökningen av spårkapacitet mellan Sösdala o Tjörnarp finns med, vidare så var jag med på informationsmötet i 

Tjörnarp i höst. Vidare så har Vi genomfört möten i Sösdala under några år med inbjudna representanter från 

samtliga unblandade aktörer inte minst i anslutning till prijektetPågatåg nordost. 

Den första informationen den 20/10-2010. 

Ett möte i Önnestads skola 

Ett möte med trafikverket m. fl. i Fjälkinge skola 21 okt 2010 

I Hantverksgården den 27 okt 2010. 

Info i Hantverksgården Hästveda 

Info. på Önnegården. 

Infomöte på Skolan 

Infomöten med kommun, skånetrafiken, järnvägen och samhällets intresseförening. 

INFORMATION I BYGDEGÅRDEN I BJÄRNUM 

information i fjälkinge skola 

Informations- och samrådsmöte arrangerat av Hästveda intresseförening tillsammans med Trafikverkets 

representant och representanter för Skånetrfiken och KREERA. 

Informationsmöte i Fjälkinge. 

Informationsmöte med kommun, skånetrafiken och trafikverket. 

Informationsmöten 

Informationsträffen som hölls i Hästveda 27/10 dels när det var öppet hus och dels på kvällens informationsträff 

Jag har varit (och är fortfarande?) kontaktperson för Önnestad i arbetsgruppen med näringslivsrepresentanter för 

Pågatåg Nordost. 

Ledamot i Hästvedas intresseförening 

mail frtomaswellander 

Möten i Hantverksgården bl. a. 

Möten i hantverksgården och annan info. 

Möten i Tjörnarp Trevligt. Hoppas att det flyter på utan problem. 

Möten i: 

- Hästvedas S-förening 
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- Hästveda Intresseförening 

offentligt informationsmöte 

sammedverkansmöte i Fjälkinge. 

Samrådsmöte 

Samrådsmöte i Tjörnarp 

Samrådsmöten i Fjälkinge skola 

Trafikverkets informationsmöten under förundersökningen 2008 och 2010. 

Hästveda S-förening har gjort på platsstudier för att informera oss själva och om möjligt bilda oss uppfattning om 

vilka mölligheter som finns. Träffarna har följts av diskussionssammankomster. 

Trafikverkets möte 

Önnegården 

Önnestad 

Öppet hus i Hantverksgården Hästveda 

Öppet hus och  hästveda socialdemokratiska förening 

 

4. Hur respondenterna varit i kontakt med Trafikverket gällande projektet 
 

E-MAIL 

e-mail 

E-post till projektledaren 

Genom att deklarera min uppfattning för Tomas Wellander på mötet, samt även skickat synpunkter via mail. Här 

beskrev jag att det inte var önskvärt med den för oss då presenterade lösningen utan att den planerade perrongen 

bör flyttas så långt västerut det går innan järnvägsövergången. Här kan då även få plats till parkeringar. Alternativt 

är att utnyttja tomten mitt för gamla stationen till parkering, där en gång gamla A-livs låg. 

genom e-mail och telefonsamtal med projektledaren  där vi diskuterat fram lösningen på stationen i Tjörnarp 

Gällande bullerskydd och staket mot stationsområdet för vår tomt som ligger nära den nya stationen. 

Ja, genom att lämna synpunkter vid informationsträffen 27/10 

jag har deltagit vid de flesta av de möten som gruppen har haft i Hässleholm när de praktiska frågorna om 

sträckning och tider diskuterats.  

 

Där har jag träffat och pratat med såväl jan åström som Göran Svärd, och vid flera tillfällen har också Sven 

landelius varit där och berättat om arbetet i projektgruppen. 

 

Eftersom jag också är fritidspolitiker i Kristianstads kommun så känner jag mig ganska väl informerasd om hur 

sakläget hanteras. 

Jag har haft mail kontakt med projektledaren 

Jag lämnade in synpunkter på ombyggnaden via mail och fick ett trevligt svar. 

klagan på buller som de ej vill behandla 

mail 
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på infomöte 

på informations möte 

Under informationsmötet 

Via email till projektledaren. 

Via e-post med Caroline Barros på KREERA. Dock ej direkt med Trafikverket. Avvaktar utlovad handling/förslag 

som resultat av samrådsmötet och inhämtade synpunkter från deltagarna. 

Via mail 

via mejl 

Vid trafikverkets möte 

Vid öppet hus möte 

 

5. Öppet kommentarsfält 
 

1. Jag vill ha tågstopp så snart som möjligt. 

2. Tågbullret i allmänhet borde åtgärdas samtidigt och koordineras med bygget av perronger m.m. (Båda byggena 

kommer att orsaka trafikstörningar vilka utgör en kostnad.) 

Att det snarast blir genomfört 

Att ha kvar bussarna! 

Att stationsbyggnaden borde ägas av stat/kommun eftersom den ligger i området och påverkas mer eller mindre 

av ombyggnaden. Nu ägs den av en ideell förening. 

Att verket projekterar helhetslösniingar i anslutning till kärnobjektet genom att frigöra ytterligare ekonomiska 

medel. Snabb handläggning. 

det är mycket glädjande att projektet nu är beslutat och att en genomförandeplan i stort är fastställd. Min önskan 

är naturligtvis att Önnestad skulle ha kunnat prioriteras för tågstart tidigare än  som till 2013/14. 

Egentligen bara att projektet startar snabbt, och att ni tar den hänsyn ni verkar ta då man lyssnar på er. 

En kombination med tåg och buss. Önnestad ligger mellan Kristianstad och Hässleholm. Många åker buss till och 

från skolan. Många äldre bor bakom affären - busslinjer morgon och eftermiddag känns nödvändigt. Själv har jag 

svårt att ta mej längre sträckor till fots, men cykel går bra. Bra cykelväg till och från stationen känns tryggt och bra. 

ett pågatåg medför sämre kommunikation till kristianstad än det är som idag 

Har redan lämnat mina synpunkter skriftligen. 

Hoppas att man förlägger perrongerna längre norrut än som visades på skissen vid informationsmötet så man 

slipper bekymret med perronger intill befintliga fastigheter. Man slipper ju då ifrån processen med att 

fastighetsägarna skall ge tillstånd till ombyggnaden. Detta har ju varit uppe som förslag tidigare d v s att lägga 

perrongerna längre norrut där det inte finns bebyggda fastigheter. Hoppas även att det blir lika många förbindelser 

per dag som vi idag har via busstrafik. 

Hoppas på inga överklaganden, så projektet håller tiden, så vi kan komma igång så fort som möjligt. 

INFORMERA GÄRNA EFTERHAND SOM PROJEKTET FORTSKRIDER, GÄRNA I OLIKA ETAPPER OCH NÄR 

DESSA ÄR KLARA. DET KAN NOG BÅDE FÖRETAG OCH BJÄRNUMSBORNA VARA INTRESSEARDE AV. 

SÄTT UPP EN LITEN HÄNDELSETAVLA PÅ ICA DÄR PASSERAR DE FLESTA 

Jag hoppas att stationen placeras i anslutning till befintligt dubbelspår och inte på den gamla stationsplatsen. Det 

behövs en stor parkeringsplats vid den nya stationen om stationen ska kunna serva befolkningen inom 5 km. Det 

blir dessutom alldeles för dyrt att förlänga dubbelspåret 700 m. Samhället har utvecklats mellan järnvägen och Rv 
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21 i sydvästlig riktning, varför då lägga stationen i den östliga delen av samhället? 

Jag tycker att informationen var bra frånsett att ett infoblad låg i brevlådan så sent som dagen före den aktuella 

informationsdagen. Det är ju lite sent. Önnestad är tyvärr  ett ganska typiskt område där alltför många invånare 

använder bilen och där ett miljötänkande ännu ej är så klart uttalat.Jag tror att en station kommer att öka resandet 

när den finns på plats. 

Jag tycker det är BRA att ni är ute på fältet och möter folket med information om verksamheten. Oaktat vad den 

enskilde tycker på möten så är information och fakta om projekt det som bär när beslut tagits och spaden skall 

sättas i jorden. 

Jag vill att perrongerna i Hästveda byggs parallellt mitt emot varandra inte förskjutet norr söder. 

Konstig enkät!!! 

Långa ledtider. Prel rapport som utlovades nov/dec efter samrådsmöte inte framme 15/12. Lågt förtroende till 

effektivitet i projektet.  

Oklara moitv till den utdragna tidplanen. Stor risk med tidplan och ökade kostnader. Effektivare politisk styrning 

och management efterlyses. 

Matartrafik med buss till de nya stattionerna för pågatågen är viktikt som service till landsbygden och för att öka 

antalet användare. 

Möjligheten till bullerskydd för de som bor närmast bör utredas. Det bör informeras om att grannar kan gå ihop 

och hitta gemensamma lösningar istället för de skyddade uteplatser som beskrivs. 

Nej 

Nej egentligen inte, bara att jag hoppas på inga överklaganden och alla arbetar effektivt, så målsättningen med 

start december 2012 hålls. Det måste komma igång så fort det bara går. 

Placera hållplatsen vid centrum för då kommer det att bli attraktivt att resa med tåget. Kan inte vara effektivt att 

lägga hållplatsen i utkanten av orten och det försvårar tågresan om det satsas lite mer och får hållplatsen rätt 

placerad. Det gynnar resandet med fler resenärer. Här får man inte vara dumsnål för då kan det bli dyrt resande 

(dålig intäkt mot investeringen) om knappt ingen vill använda tåget p.g.a. felplacerad hållplats. Viktigt med rätt 

investering för att ge bra avkastning på investerat kapital. 

Ser dram emot öppnandet av stationen 

Ser mycket fram till tågstopp i Hästveda. Åker mycket med tåg, och kommer till att fortsätta med det i framtiden. 

Är i övrigt gift med en pensionerad  DSB lokförare. Tåg är ett bra sätt att bli transporterad med. Tycker att de 

framlagda planlösningarna med perronger är helt ok. 

Svårt att svara på frågan om jag har kunnat påverka när man inte har en aning om man kunnat göra det eller inte.. 

att lämna in synpunkter är inte samma sak som att kunna påverka..... 

Vegetation - Ny Ensidig Alle - Levins väg 

Bullerdämpande åtgärder mot villabebyggelse 

Vi i S-föreningen hoppas att våra tidigare lämnade synpukter prövas. 

Vi vill att tågen ska stanna så fort som möjligt. 

Viktigt att så lite som möjligt av grönområdena försvinner. Viktigt att även ryttare till häst kan använda 

undergången/tunneln. 

Vill gärna medverka aktivt för att ge framtida tågresenärer i Hästveda en så god och säker tågkommunikation som 

möjligt. 

Vill inte ha ett högt plank utanför tomten som skymmer utsikten tilll Fjälkinge Backe, därför vill jag inte ha 

påstigningsplatsen utanför tomten 

Meddela mig gärna hur projektet framflyter via mail till bengt-inge.nilsson@telia.com. 

Vår önskan är att snarast bygga förbigångsspåren och därmed för att bättre kunna hålla tidtabellerna på 

stambanan. 
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Tjörnapsbanan är av största vikt och bör prioriteras. 

Önskar alla lycka till med projektet.  God och trevlig kommande Jul 

önskar kontinuerlig information 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket, 781 89 Borlänge, besöksadress: Röda vägen 1 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-795 90 

 

www.trafikverket.se 

 


